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สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2563 - 2565) มาถึงช่วงท้ายแผน ประกอบกับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งมีความท้าทายต่อการดำเนินงานของ ปส. 

จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ให้สามารถตอบสนองความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต ความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม  และสนับสนุนการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การดำเนินงานที่ผ่านมา ปส. ได้ดำเนินงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

และรังสี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้งาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านอนุญาต ตรวจสอบ และ

เฝ้าระวังภัย ควบคู ่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมตอบสนองภารกิจตามกฎหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติการ และวิจัยและพัฒนาด้าน

กำกับดูแลร่วมกับกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับสากลอย่างสม่ำเสมอ  

เป้าหมายต่อไปของ ปส. ในระย 5 ปีต่อไป (พ.ศ. 2566 - 2570) จึงเป็นการยกระดับ

ประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล (Standards) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน

การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  (Research & Developments) และ

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือสร้างความรู้ความตระหนัก

เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี (Awareness and Human Resource) รวมทั้งการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี (Management and Infrastructures) ทั้งในส่วนการบริหารจัดการและ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

ตลอดจนการพลิกโฉมการให้บริการเพ่ือก้าวสู่องค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Transformations) เพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” 
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  กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (กนผ.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จึงหวังเป็น

อย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับนี้ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทุกระดับใน ปส. จะเป็นกรอบการดำเนินงาน ในระยะ 5 ปี ของ ปส. อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและประชาชน และสนับสนุนให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 

 

คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2562 ส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) จึงไดก้ารจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของ ปส. เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของ ปส. ในอนาคต ให้สามารถตอบสนองความท้าทาย  

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม  

และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยการวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. (SWOT) และการการจับคู่ระหว่าง

ปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายใน (TOWS Matrix) เพ่ือนำมาแนวทางการดำเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

โดยการประเมินผลสำเร็จของแผนที่นำทาง (Roadmap) ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ

ราชการ ระยะ 3 ปี และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  

 ขั้นตอนที่ 3 การยกร่างแผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ผ่าน

กลไกคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล

ทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการรับฟังคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจน

บุคลากรใน ปส. ทุกระดับ จำนวน รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 4 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนปฏิบัติ

ราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แก่บุคลากรภายใน ปส. รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ปส. 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 มุ่งเน้นการดำเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ 
ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด “SMART OAP” 

 

 
 
 
แผนยุทธศาสตร์ ปส. ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 28 ประเด็นมุ่งเน้น เพื่อให้สามารถ

ดำเนินงานได้ตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ทั้งระยะสั้น (พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (พ.ศ. 2567 -2568) และ
ระยะยาว (พ.ศ. 2569 - 2570) ภายใต้แนวคิด “เน้นเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นเรื่องท่ีเก่ง เน้นสร้างเครือข่ายท้ัง
ในและต่างประเทศ” 
โดยการเน้นเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และเน้นเรื่องท่ีเก่ง คือ มุ่งเพ่ิมศักยภาพเพ่ือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในเรื่องที่ ปส. มี
ศักยภาพสูง ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งอาเซียน ศูนย์กลางเรียนรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ของภูมิภาคอาเซียน และศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเน้นสร้างเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความมีเอกภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน 
 โดยมีสรุปยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนที่นำทาง ระยะ 5 ปี และผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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สรุปยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน 
จากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและ

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) คณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  และบุคลากรทุกระดับของ 
ปส. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการ
กำหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
 1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจาก
การกำกับดูแลของ ปส 
 1.2 ตัวช้ีวัด :  
  1.2.1 ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสี 
  1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
  1.2.3 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีที ่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่
กำหนด 
 1.3 กลยุทธ์ : 
 1.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 1 กระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 2 การเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  ประเด็นมุ่งเน้นที ่3 การกำกับดูแลกากกัมมันตรังสี 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 4 การเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ประจำภูมิภาค 
 1.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของ
ประเทศและนานาชาติ 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 5 ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
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 1.3.3 กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 6 การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 2.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.2 ตัวชี ้วัด : 2.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื ่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับ
นำไปใช้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนที่กำหนด 
 2.3 กลยุทธ์: 
 2.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 7 การวิจัยด้าน Nuclear safety 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 8 การวิจัยด้าน Radiation safety 
  ประเด ็นม ุ ่ ง เน ้นท ี ่  9  การว ิ จ ั ยด ้ าน  Waste & NORM & Consumer Product & 
Commodities Goods 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 10 การวิจัยด้าน Security & Safeguards 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 11 การวิจัยด้าน EPR & Monitoring 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 12 การวิจัยด้าน Legal Socio-Economy 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 13 การวิจัยด้าน NQI/Metrology 
 2.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 14 การสนับสนุนทางเทคนิคจากหน่วยงานภายนอก (TSO) 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 15 การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
กำกับดูแลสู่ภูมิภาคอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
 3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ดังนี้ 
  1. Soft Infrastructures 
   1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการการกำกับดูแลมีความทันสมัย และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   2) ระบบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
   3) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือที่มีอยู่
สามารถเพ่ิมสมรรถนะด้านการกำกับดูแลและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
   4) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมีการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
บริหารจัดการภายในองค์กรรองรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) มีกลไกการเปิดเผย 
แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  ตลอดจนการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  2. Hard Infrastructures 
   5) ยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็น
ศูนย์กลางทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน 
 3.2 ตัวชี้วัด : 3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
  ตัวชี้วัดย่อย : 
  3.2.1 (1) สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี 
  3.2.1 (2) ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล 
  3.2.1 (3) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
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  3.2.1 (4) ร้อยละความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ประชาชน   
  3.2.1 (5) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
 3.3 กลยุทธ์ :  
 3.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 16 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการ 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 17 ระบบบริหารราชการ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแล  
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 18 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 3.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 19 ระบบดิจิทัลสำหรับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี และการ
บริการดิจิทัลที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 3.3.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 20 ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 21 มาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 22 การยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 4.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
  4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น (เช่น เจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยทางรังสี ( RSO) 
เจ้าหน้าที ่ส ่วนหน้า (Frontline Officer) เจ้าหน้าที ่เผชิญเหตุ (First Responder) และผู ้ปฏิบัติอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง) 
  4.1.2 บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู ้ความเชี ่ยวชาญที่
เหมาะสมกับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี (หมายถึง บุคลากรในส่วนภารกิจหลัก (Core functions) 
และส่วนสนับสนุน (Supporting functions) ของ ปส.) (หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของ PMQA 4.0) 
  4.1.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. 
  4.1.4 ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส. 
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 4.2 ตัวช้ีวัด :  
 4.2.1 ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม 
 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. 
 4.2.3 ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมขององค์กร 
 4.2.4 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามท่ีคาดหวัง 
 4.3 กลยุทธ์ : 
 4.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
  ประเด็นมุ ่งเน้นที ่ 23 ผู ้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 24 บุคลากรด้านกำกับดูแลความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 25 ทักษะและความรู้ของบุคลากรของ ปส. เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 4.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 สื่อสารภายในเพื่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทัน
เหตุการณ์ 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 26 การสื่อสารภายในองค์กร 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 27 การสื่อสารกับผู้รับบริการ 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 28 การสื่อสารกับประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้อง (Interested Parties) 

  
กรอบวงเงินงบประมาณโครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

หน่วยงานในสังกัด ปส. ได้เสนอโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
มุ่งเน้นและแนวทางการดำเนินที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยในการ
ดำเนินการโครงการหนึ่งโครงการ สามารถสอดคล้องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ สำหรับการสรุปโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้ กยผ.กนผ. ได้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณตามภาคผนวก ข ดังนั้น สามารถสรุปกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ดังนี ้ 

หน่วย: ลา้นบาท 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครง 
การ 

งบประมาณรวม งบประมาณ 
ปี 2566 

งบประมาณ 
ปี 2567 

งบประมาณ 
ปี 2568 

งบประมาณ 
ปี 2569 

งบประมาณ 
ปี 2570 

รวมท้ังสิ้น 60 2,348.7991  953.3599  976.9154  171.7708  117.4103  129.3427 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
ประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแล
ตามมาตรฐานสากล 

12  229.2150   55.4364   39.1364   43.6164   36.8729   54.1529 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

8  187.2150 47.3864 27.5864 34.7164 29.8729 47.6529 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการกำกับ
ดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับ
เครือข่ายความมั่นคงของประเทศ
และนานาชาต ิ

3   34.0000 8.0500 6.5500 7.9000 6.0000 5.5000 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พิทักษ์ความ
ปลอดภัยใหส้อดคล้องตาม
ข้อกำหนดและพันธกรณรีะหว่าง
ประเทศ 

1    8.0000 0 5.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การกำกับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี 

17  138.7820 41.5254   26.6530 46.5284 15.5114 8.5638 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน
การกำกับดูแลความปลอดภยั 

16  135.8820 40.8254 26.2530 45.8284 15.1114 7.8638 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และพัฒนาเพื่อกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
 

1    2.9000 0.7000 0.4000 0.7000 0.4000 0.7000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครง 
การ 

งบประมาณรวม งบประมาณ 
ปี 2566 

งบประมาณ 
ปี 2567 

งบประมาณ 
ปี 2568 

งบประมาณ 
ปี 2569 

งบประมาณ 
ปี 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับ
ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

20 1,115.8841  478.1321  482.1130   59.8130   50.0130   45.8130 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหาร
จัดการดา้นการกำกับดูแล
นิวเคลียร์และรังส ี

6   31.4661 16.3661 4.6000 3.5000 3.5000 3.5000 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบ
ดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการ
ให้บริการ 

4  219.5000 83.5000 48.5000 34.5000 31.5000 21.5000 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และ
รังส ี

11  864.9180 378.2660 429.0130 21.8130 15.0130 20.8130 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการ
สื่อสารด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

12  145.2715   19.8065   57.5850   26.6600   19.9600   21.2600 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการกำกับดูแลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

7   37.8685 9.4285 2.3600 14.4600 4.7600 6.8600 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายในเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและ
สื่อสารต่อสาธารณะอย่างทัน
เหตุการณ ์

5  107.4030 10.3780 55.2250 12.2000 15.2000 14.4000 

 จากข้อมูลข้างต้น งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 ที่มีวงเงินสูง เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจา้ง 
งบลงทุนเพื่อจัดพัฒนาห้องปฏิบัติการและส่วนต่างๆ ภายในอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  รวมถึง
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ ปส. ให้มีศักยภาพมากขึ้น  
 ทั้งนี้ ปส. จะมีการทบทวนแผนงาน/โครงการ และการจัดลำดับความสำคัญในระยะ 2 ปีภายหลัง
การประกาศใช้แผนต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อื่นที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นรอบละ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565, พ.ศ. 2566 – 2570, พ.ศ. 2571 – 2575 
และ พ.ศ. 2576 – 2580) ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
ของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ที่ได้ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น กำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  

ด้วยเหตุดังกล่าว ปส. จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ 
ปส. เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของ ปส. ในอนาคต ให้สามารถตอบสนองความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม  และสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. และตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามแผน 
ให้มีความครบถ้วนในองค์ประกอบของการจัดทำแผน และองค์ประกอบในการพัฒนาระบบบริหารองค์กร รวมทั้งใช้
เป็นข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อม ปส. ในการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1. บุคลากรภายใน ปส. ทุกระดับและภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม 
หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรระดับปฏิบัติงานภายใน ปส. 
 2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปส. 
 
 
 
 
 
 

สว่นที ่1  

บทน ำ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ปส. มีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ที่มีประสิทธิภาพ มีแผนการดำเนินงาน
และตัวชี ้ว ัดที ่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และนโยบายด้านต่างๆ ครอบคลุม
องค์ประกอบของการจัดทำแผนและองค์ประกอบในการพัฒนาระบบบริหารองค์กร  

2. สามารถนำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผน ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้ 
 
ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ปส. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 
– 2570) และรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องได้อย่าง
ครบถ้วน 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของ ปส. 

1 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 
ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ปส. สามารถขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

ร้อยละความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ร้อยละ 80 5 ปี 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

การดำเนินงาน วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ช่วงเวลา 
1.ประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
ทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT) ที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของ ปส. โดยการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
จาก SWOT ในแผนปฏิบัติราชการ ปส. พ.ศ. 2563 - 2565 รวมถึง
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญและทิศทางการพัฒนาประเทศตาม 

19 เมษายน 
2564 



 

3 

การดำเนินงาน วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ช่วงเวลา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 
2560 - 2569)   ผ่านการทำแบบสอบถามออนไลน์ และจัดทำ
สรุปผล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพ่ือใช้
ประกอบการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงานของ ปส. 

2. ประเมินผลสำเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
ประเมินผลสำเร็จของแผนที่นำทาง (Roadmap) ตัวชี้วัด การดำเนิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อมูลผลสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) และประเด็นที่ยังต้องดำเนินงานต่อไป 

7 พฤษภาคม 
2564 

3. จัดทำ (ร่าง) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์/
แนวทางการดำเนินงาน 
และตัวชี้วัด  

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
1) ศึกษานโยบายของ ลปส. และถ้อยแถลงของงาน 60 ปี ปส. เพื่อ
นำมากำหนด (ร่าง) วิสัยทัศน์  
2) ทบทวนพันธกิจ เพื่อกำหนด (ร่าง) พันธกิจ 
3) วิเคราะห์การจับคูระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายใน 
(TOWS Matrix)  และวิเคราะห์เอกสารแนวทางในการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงานกำกับดูแล และ
หน่วยสนับสนุนทางเทคนิคของ The European Commission’s 
Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) เพ่ือ
กำหนด (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการ
ดำเนินงาน และตัวชี้วัด (Draft 0) 
4) นำเสนอ ลปส. เบื้องต้น  
5) แจ้งเวียน ผชช., ผอ. กอง และ หน.กลุ่มงาน พิจารณาให้
ความเห็นและ กยผ.กนผ. นำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13 
พฤษภาคม 
2564 
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การดำเนินงาน วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ช่วงเวลา 
(ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนว
ทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด (Draft 1) 

4. จัดประชุมออนไลน์
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อ 
(ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์/แนวทางการ
ดำเนินงาน และตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
1) รับนโยบายการจัดทำแผนการดำเนินงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 
- 2570) จาก ลปส. 
2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับท่ีมา หลักการเหตุผล และแนวทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และตัวชี้วัด ให้กับบุคลากรทุกระดับใน ปส. 
3) นำเสนอ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด (Draft 1) 
4) รับฟังเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และ
ตัวชี้วัด โดยมีการใช้โปรแกรม Slido เป็นเครื่องมือมีการรับฟังความคิด
แบบ online & real-time 
5) กยผ.กนผ. ปรับปรุง (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด ตาม
ข้อเสนอแนะ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากร ปส. มีความเข้าใจในแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
2) (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนว
ทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด (Draft 2) 

20 
พฤษภาคม 
2564  
 

5. แต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำกรอบการ
ดำเนินงานและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการของ ปส. ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) (ภาคผนวก ฉ) 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
ตามมติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ให้จัดตั้ง
คณะทำงานฯ เพ่ือจัดทำรายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ สำหรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา
นั้น ให้คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คำสั่งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) 

16 มิถุนายน 
2564 
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การดำเนินงาน วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ช่วงเวลา 
6. จัดประชุม
คณะทำงานจัดทำกรอบ
การดำเนินงานและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการของ ปส. ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) รายยุทธศาสตร์ 
จำนวน 10 ครั้ง 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำรายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น แนว
ทางการดำเนินงาน และกรอบแผนงาน/โครงการ ระยะ 2566 - 
2570) (Draft 3) 

30 มิถุนายน 
- 24 
สิงหาคม 
2564 

7. แจ้งเวียนให้หน่วยงาน
เสนอแผนการ
ดำเนินงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
1) บุคลากร ปส. รับทราบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
2) หน่วยงานในสังกัด ปส. เสนอแผนการดำเนินงาน/โครงการที่
สนับสนุนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และสอดคล้องตามกลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ร่าง) แผนการดำเนินงาน/โครงการ ระยะ 2566 - 2570 

3 สิงหาคม 
2564 

8. จัดประชุมนำเสนอ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ของ ปส. ต่อ
ผู้บริหาร ปส. 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
1) นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ของ ปส. 
2) รับฟังเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. 
3) ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ของ ปส. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. 
(Draft 4) 

4 ตุลาคม 
2564 

9. จัดทำแบบสำรวจ
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการของ 
ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. จากบุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับบริการของ ปส. 
 

พฤศจิกายน
2564 - 
กุมภาพันธ์ 
2565 
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การดำเนินงาน วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ช่วงเวลา 
2566 - 2570) ของ ปส. 
จากบุคลากรภายใน ปส. 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. จากบุคลากรภายในและบุคลากร
ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับบริการของ ปส. 

10. จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของ ปส. ฉบับสมบูรณ์ 
และเสนอ ลปส. ให้ความ
เห็นชอบ 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
   จัดทำรูปเล่มของแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 
- 2570) และตัวชี้วัด ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมนำเสนอ ลปส. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติใช้ต่อไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ปส. มีแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
ตัวชี้วัด ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก ลปส. 

เมษายน 
2565 

11. จัดประชุมถ่ายทอด
และรับฟังความเห็นต่อ 
แผนปฏิบัติราชการ ปส. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
1) นำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ 
ปส. 
2) รับฟังเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. 
3) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของ ปส. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากร ปส. รับทราบแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ของ ปส. และนำไปใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน 

เมษายน 
2565 

12. เผยแพร่เอกสาร
รูปเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของ ปส. ผ่านทาง
เว็บไซต์ ปส. 

วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน 
   เผยแพร่เอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) และตัวชี้วัด ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
ลปส. แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ ปส. ที่ www.oap.go.th/about-
us/policy เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนที่ได้จัดทำให้
บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ปส. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เมษายน 
2565 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ปส. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับต่าง ๆ 

 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนระดับสูงสุดของประเทศที่รัฐบาลได้
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปี โดยส่วนราชการ
ทั้งหมด จะต้องปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่
กำหนดไว้ภายใต้แผน โดยในส่วนของ ปส. นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั ่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 ทั้งนี้ ปส. มีการดำเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
  1) ดำเนินการกำกับดูแลและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล อย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม 
  2) เสริมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการบูรณาการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และระหว่างองค์กร
นานาชาติ สร้างและพัฒนาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่าง
กันอย่างเป็นรูปธรรม 

สว่นที ่2 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  

และนโยบายที่เกี่ยวขอ้ง 
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  3) พัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ โดยบูรณาการการทำงาน และมีการฝึกซ้อมเผชิญและรับมือเหตุฉุกเฉินทางด้านนิวเคลียร์และ
รังสีอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับหน่วยงานด้านความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 ทั้งนี้ ปส. มีการดำเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
  1) ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ และสนับสนุนการให้
เกิดสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) และมาตรฐาน (Standard) อย่างปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค
การแพทย์และสาธารณสุข เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
  2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ที่เป็นศูนย์กลางทางมาตรวิทยารังสีใน
กลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : 
NQI) และยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดและทดสอบสอบเทียบทางรังสีเข้าสู่ ระดับปฐมภูมิ 
ตามโครงการมาตรวิทยาทางรังสีแห่งชาติ ครอบคลุมห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสี 
  3) เพิ่มขีดความสามารถและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างต่อเนื่อง รองรับและเตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลความปลอดภัย
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีแบบใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี เช่น การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม เป็นต้น 
 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ ปส. มีการดำเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
  1) ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ร่างกายมนุษย์ สินค้าอุปโภค-
บริโภค เพ่ือนำมากำหนด/ปรับปรุงเกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีและมาตรการต่างๆ  
  2) ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อป้องกันผลกระทบทางรังสีต่อ
สิ่งแวดล้อม พืชและสัตว์เศรษฐกิจ รวมถึงสุขภาพของประชาชนไทย ทั้งในสภาวะปกติและกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
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3) กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมเรื ่องการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นของเสียอันตรายที่อาจส่งผล
กระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ หากไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการบริหารจัดการและ
การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่
จำเป็น 
 ทั้งนี ้ปส. มีการดำเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
  1) ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
ของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความรับรู้ทางด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ทั้งกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมถึงการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่างๆ ให้สอดคคล้องเหมาะสม
กับบริบทต่างๆ  
  2) ทบทวนโครงสร้างองค์กรและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัย จัดตั้งศูนย์การ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภารกิจงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็ว ใน
การให้บริการ รวมถึงช่วยลดต้นทุนและทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

นอกจากนี้ ปส. ยังได้คำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ทั้ง 23 แผนด้วย โดยจะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงเหมือนกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
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2.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และการถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 4 
แผน ดังนี้ 
 

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความม่ันคง และแผนแม่บทที่ 2 ประเด็นการต่างประเทศ 
   การเสริมสร้างความปลอดภัย และพัฒนาศักยภาพของประเทศให้มีความพร้อมใน
การรับมือและเผชิญกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี ผ่านการดำเนินงานที่หลากหลาย 
ได้แก่ การจัดทำและผลักดันนโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี ให้เกิดการปฏิบัติใช้อย่างรูปธรรม การเพิ ่มศักยภาพในการป้องกัน 
(Prevention) ตรวจจับ (Detection) การตอบโต้ (Response) และการเข้าระงับและบรรเทาเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือภัยคุกคามความมั่นคงในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี  ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
  แผนแม่บทที่ 3 ประเด็นการเกษตร และแผนแม่บทที่ 4 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 
   การกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีในภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน เช่น การกำกับดูแลความปลอดภัย
การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือพัฒนาคุณภาพหรือแปรรูปอาหารและสินค้าทางการเกษตร การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีขั้นสูง เพื่อรองรับการพัฒนากำกับดูแลเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ประเภทใหม่ การกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภาคการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น 
  แผนแม่บทที่ 20 ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
   การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนเพ่ืออำนวยความสะดวกและเพ่ิมความรวดเร็วในการดำเนินงาน ลดการใช้กระดาษและทรัพยากร 
  แผนแม่บทที่ 23 ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม 
   การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศในทุกมิติ ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี การจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นระดับปฐมภูมิ การจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางนิวเคลียร์และรังสี การจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ และนวัตกรรมทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลทางด้านนิวเคลียร์และรังสีในประเด็นต่างๆ และการวิจัยเพื่อรอบ
รับการกำกับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเภทใหม่ในอนาคต 
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2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   การเฝ้าระวังและตรวจวัดระดับกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่
อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีรวมถึงพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนการเฝ้าระวังและตรวจวัด
รังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันมลพิษและผลกระทบทางรังสีที ่อาจ
เกิดข้ึนต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
  

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2.2.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนระดับที่ 2 ที่หน่วยงานจะต้อง

คำนึงถึงความสอดคล้องในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรเช่นเดียวกับแผนระดับที่ 1 โดย ปส. มี
แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้อง ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
การสนับสนุนการให้เกิดสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการใช้ประโยชน์จาก

พลังงานนิวเคลียร์ที ่อย่างปลอดภัย  การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้า การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
   การสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามต่างๆ 
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ การ
พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติทั้งในยามปกติและ
ในสถานการณ์วิกฤติ เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   การปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชน
ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต และความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐ
ที่อำนวย ความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์
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สื่อสารเคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัดภายในหน่วยงาน เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
การวิจัยและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ร่างกายมนุษย์ สินค้า

อุปโภค-บริโภค เพื่อนำมากำหนด/ปรับปรุงเกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีและมาตรการต่างๆ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติทั้งด้านการวัด การสอบเทียบ การกำหนดและรับรองมาตรฐานที่
สอดคล้องกับสากล รวมทั้งเร่งยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการ
ของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล เป็นต้น  
 

2.2.3.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มี
เป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value 
and Sustainable Thailand” โดยใช้องคค์วามรู้ ความคิดสร้างสรรค ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ  มุ ่งเน้นการพัฒนาในองค์ประกอบ 4 
ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 2) สังคมแห่ง
โอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) 
ปัจจ ัยสน ับสนุนการพล ิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใต้
องคป์ระกอบในแตล่ะดา้น ได้มีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ดังนี้ 
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 โดย ปส. มีการดำเนินงานที่สอดคล้อง ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 3 วิถีชีวิตที่ย่ังยืน 
   หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   การเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั่วประเทศ ผ่านสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี 23 สถานี การ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและติดตามปริมาณ/ระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวังความปลอดภัยทางรังสีของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการคาดการณ์และเตือนภัยทางรังสี รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารและการเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (Emergency Operation 
Center: EOC) ของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีและการ
ตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
  องค์ประกอบท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 
   การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และ
บุคลากรด้านการกำกับดูแลฯ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับ
ท ักษะ (Reskill / Upskill /New skill) ให้ ม ี ค ุณภาพมากย ิ ่ งข ึ ้ น  ตลอดจนการบ ู รณาการร ่ วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการศึกษาวิจัยและพัฒนาในการสนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนและจัดทำฐานข้อมูล
บุคคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 
   การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเพื ่อนำไปสู่การทบทวนปรับปรุง
กฎหมายที่ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และลดการซ้ำซ้อน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยการพัฒนาระบบดิจิทัลทั้งในส่วนการให้บริการและการสนับสนุนการดำเนินงานของ 
ปส. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และปรับปรุงการบริหารงานราชการไปสู่ระบบราชการยุค 4.0 รวมทั้งการบูรณ
การความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
  ทั้งนี้ การเสนอแนะนโยบายแนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
และการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม จะสามารถ
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สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่องค์ประกอบท่ี 3 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

2.2.4 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  1) นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 11 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ทั้งในมิติ
ด้านการป้องกัน (Preventing) และด้านการตอบโต้ (Countering) 
  2) นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 12 การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ ในการขับเคลื่อน
การดำเนินการตามพันธกรณี ความตกลง และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
และลดอาวุธ และการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กลไกของอาเซียนและการมีบทบาทนำของไทยในอาเซียน 
  3) นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 14  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการ
บริหารจัดการวิกฤตการณ์ ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยคุกคาม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
   การพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผ่านทางแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ทั้งการพัฒนาและ
จัดหาเครื่องมือ และการเพิ่มสมรรถะและความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของ ปส. เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า 
(Frontline Officer) และเจ้าหน้าที ่เผชิญเหตุ (First Responder) ตลอดจนหน่วยงานความมั ่นคง และ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทาง
นิวเคลียร์และรังสีกับต่างประเทศ 
 
2.3 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (คณะกรรมการ พ.น.ส.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศและคณะทำงานพิจารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศเพื่อศึกษาและนำเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ เป็นกรอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพื่อพัฒนา
ประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “ประเทศไทย 4.0” และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ด้วยซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 4  ด้าน คือ 

นโยบายด้านที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
นโยบายด้านที่ 2 การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
นโยบายด้านที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
นโยบายด้านที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569
กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศเป็นกรอบการขับเคลื่อนกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศมีศักยภาพและสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาประเทศ โดย
สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ระยะเวลาการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขันในระดับนำ
ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. พันธกิจ 
1) ประสานงานและดำเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกิจกับองค์การระหว่าง

ประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ 
2) บร ิหารจ ัดการระบบการกำก ับดู แลความปลอดภ ัยจากพลังงานน ิวเคล ียร ์ตาม

มาตรฐานสากล 
3) พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศเพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
4) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์สู่สาธารณชน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อสังคมนานาชาติสำหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย    
2) เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะ

ปกติและให้มีมาตรการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้ างพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์  
4) เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู้และเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์

จากพลังงานนิวเคลียร์ 
4. เป้าหมายหลัก 

1) ประเทศไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ภูมิภาคอาเซยีน 

2) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย 

3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของ
ภูมิภาคตามมาตรฐานสากล 
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 5. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์

ของประเทศตามชื่อนโยบายหลัก เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  

กลยุทธ์ 1.1  
ส่งเสริมและสนับสนุน 
ความร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซยีน 
นานาประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1. มีโครงการร่วมมือกับ  
    ประเทศในภูมิภาคอาเซียน    
    และนานาประเทศเพ่ิมข้ึน  
2. ได้รับการสนับสนุน 
     งบประมาณจากองค์การ 
    ระหว่างประเทศ และ 
    นานาประเทศเพ่ิมข้ึน 

1.1.1 เสริมสร้างเครือข่ายและ 
สร้างความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 

1.1.2 ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง 
         ประเทศของไทยด้านการใช้  
         พลังงานนิวเคลียร์ให้ครบถ้วน 
1.1.3 ทบทวนและพัฒนาความร่วมมือ 
         ระหว่างประเทศ เพ่ือให้มีการ 
         ดำเนินการสอดคล้องกับ 
         แผนการพัฒนาด้านพลังงาน 
         นิวเคลียร์ของประเทศ 
1.1.4 เพ่ิมความร่วมมือด้านการวิจัย  
         พัฒนา และการใช้ประโยชน์จาก  
         พลังงานนิวเคลียร์ 

พัฒนาและจัดทำ

กฎหมายด้าน

พลังงานนิวเคลียร์ 

สร้างมาตรการและพัฒนา

ศักยภาพของประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางด้านการ

กำกับดแูลความปลอดภัย

ในภูมิภาคให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ทั้งใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ 

พฒันาด้านการใช้ประโยชน์

จากพลังงานนิวเคลียร์อย่าง

ปลอดภัย เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาประเทศอย่างมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 

ระยะยาว 
6 - 10 ปี 

(2566 - 2570) ระยะกลาง 
3 - 5 ป ี

(2563-2565) 
ระยะสั้น 
1 - 2 ปี 

(2561 - 2562) 

ระยะเร่งด่วน 
(2560) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ 1.2  
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาท
สำคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
มีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายและมาตรการต่างๆ 
ของทบวงการพลังงานปรมาณู 
ระหว่างประเทศมากข้ึน 

1.2.1 ผลักดันให้บุคลากรของไทย 
         เข้าไปมีส่วนร่วมในการ 
         บริหารงานของทบวงการพลังงาน   
         ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 
1.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้าง 
         เครือข่ายและแสดงศักยภาพการ 
         เป็นผู้นำด้านพลังงานนิวเคลียร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การกำกับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ 
  

กลยุทธ์  2.1  
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหาร
และมาตรฐานการกำกับดูแล 
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์อย่างมีประสิทธผิล 
ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นจาก    
    การกำกับดูแล 
    ความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  
2. มีหน่วยงานกระทำผิดตาม  
    พระราชบัญญัติพลังงาน 
    นิวเคลียร์เพื่อสันติ  
    พ.ศ. 2559 ลดลง 

2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้  
         ได้มาตรฐานสากล  
2.1.2 บังคับใช้กฎหมายเสมอภาค    
         เท่าเทียมทั่วถึงอย่างเป็นธรรม 
2.1.3 ควบคุม ป้องกัน และการ 
         ปราบปรามให้มีการใช้ 
         พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ  

 
กลยุทธ์ 2.2 
พัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความ
ปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัย 
ด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด 
1. เป็นศูนย์กลาง 
    ด้านมาตรวิทยารังสี 
    ในภูมิภาคอาเซียน 

2.2.1 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแล 
         เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 
2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
         และพัฒนาเกี่ยวกับการกำกับ 
         ดูแลความปลอดภัยจาก 
         พลังงานนิวเคลียร์ 
2.2.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและ  
         เตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
         ทางนิวเคลียร์และรังสี 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน 
2. เป็นศูนย์กลางด้านการ 
    เฝ้าระวังและเตรียม 
    ความพร้อมรองรับเหตุ 
    ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ  
    รังสีในภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การผลิตและพัฒนากำลังคน
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  

กลยุทธ์  3.1  
ผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนบุคลากรด้าน 
    นิวเคลียร์และรังสีที่มีขีด 
    ความสามารถเพ่ิมข้ึนและ

เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  

3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน 
         และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องใน 
         การผลิตและพัฒนาบุคลากร 
         สายวชิาการและสายวิชาชีพ 
         ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
3.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
         ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มี 
         ขีดความสามารถ 
         ตามมาตรฐานสากล 
3.1.3 ผลักดันและส่งเสริมให้มีการ 
         แลกเปลี่ยนบุคลากรทาง 
         ด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ 
         นานาประเทศและองค์การ  
         ระหว่างประเทศ  

กลยุทธ์  3.2  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 
ตัวช้ีวัด 
1. มีห้องปฏิบัติการและ  
    เครื่องมือที่มีมาตรฐานสากล   
    เพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนงานวิจยัด้าน  
    เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที ่
    สามารถนำไปใชป้ระโยชน ์
    ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา  
         และใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน  
         คุณภาพของชาติ (National   
         Quality Infrastructure : NQI) 
3.2.2 ผลักดันให้มีการพัฒนา  
         ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
         ด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้มี  
         คุณภาพและมาตรฐานตาม 
         ระบอบคุณภาพแห่งชาติ  
         (National Quality   
         Infrastructure Regime) 
3.2.3 ผลักดันการวิจัยและพัฒนาด้าน 
         เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในสาขาท่ีมี 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน 
         ศักยภาพเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใน 
         การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 
 

กลยุทธ์  4.1  
ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก 
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น  
 

4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ 
         พลังงานนิวเคลียร์ใน 
         ด้านการเกษตร การแพทย์  
         อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม  
         การศึกษาวิจัย และอ่ืนๆ 
4.1.2 สนับสนุนการศึกษา วิจัยและ 
         พัฒนาด้านความปลอดภัย  
         ความมั่นคงปลอดภัย และ 
         การพิทักษ์ความปลอดภัย 
          ทางนิวเคลียร ์(3S) ภายในประเทศ 
4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้

พลังงานนิวเคลียร์จาก      
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย    
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียม  
         ความพร้อมเพ่ือรองรับการใช้  
         พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิต 
         กระแสไฟฟ้า  

 กลยุทธ์  4.2  
สร้างความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 
ตัวช้ีวัด 
ประชาชนมีความเข้าใจและ 
ตระหนักความสำคัญของ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ิมมากข้ึน 
 

4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 
          และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ     
          พลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน 
4.2.2 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล  
         และสารสนเทศด้านพลังงาน 
         นิวเคลียร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        และประชาชน 
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 ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ รวมทั้งการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์  นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์  เป็นไปอย่างได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
 
2.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575) และแผนที่นำทาง (Roadmap) จากการ
ทำ OAP Foresight 
 กยผ.กนผ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ OAP Foresight ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ 
บุคลากรของ ปส. มาร่วมกันกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575) และแผนที่นำ
ทาง (Roadmap) ในแต่ละเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ผ่านฉากทัศน์ (Scenarios) จำนวน 2 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ OAP Foresight : Future [Re] Framing เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ปส. มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 คน เพื่อวิเคราะห์
สัญญาณความเปลี่ยนแปลง และกำหนดปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) และฉากทัศน์ (Scenarios) โดย
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

ครั้งที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ OAP Foresight : Future Scenario Building เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ปส. มีผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 คน โดยนำปัจจัยขับ
เคลื่อนที่สำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คือ การเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ( Increasing 
Utilization) และในขณะเดียวกันมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลดลง (Decreasing Utilization) การถูกทดแทน
จากทางเลือกอื ่น หรือเทคโนโลยีอื ่น ซึ ่งภายใต้บริบทข้างต้น ปส. จะมีแนวโน้มการดำเนินการที่คงเดิม 
(Present OAP) หรือมีการพัฒนาการดำเนินการอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Smart OAP) มากำหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575) ของ ปส. และจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) 
โดยแบ่งกลุ่มตามภารกิจ จำนวน 5 ภารกิจ ดังนี้ 

ภารกิจที่ 1 การตรวจสอบและการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
ภารกิจที่ 2 การเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ภารกิจที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ภารกิจที่ 4 โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากร 
ภารกิจที่ 5 Digital Transformation 
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ดังนั ้น การนำเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575) และแผนที่นำทาง 
(Roadmap) ไปใช้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือตัดสินใจเลือกเป้าหมายและกลยุทธ์ที่เหมาะสม และนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ต่อไป 
 

สรุปเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575)  กลยุทธ์ และแผนที่นำทาง 
(Roadmap) ในแต่ละบริบท ดังต่อไปนี้ 
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สรุปเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575)  กลยุทธ์ และแผนที่นำทาง (Roadmap) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 2 : สนับสนุน
ความร่วมมือวิชาการระดับ
ภูมิภาค และพัฒนาไปสู่

การเป็น Regional 
Nuclear and Radiation 

Training Center

เป้าหมายที่ 1 : 
เพิ่มศักยภาพการก ากับ

ดูแลด้วย AI และยกระดับ
บทบาทเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้และผู้ให้ทุนผ่าน

หน่วยงานเครือข่าย

เป้าหมายที่ 3 : 
ลดขนาดองค์การให้

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และผลักดันนโยบายการ
ใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี

เป้าหมายที่ 4 :
พัฒนาระบบการก ากบั
ดูแลให้มีมาตรฐานและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้หน่วยงานเครือข่าย

Smart OAP 

Increasing Utilization Decreasing Utilization 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

1. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและอนญุาตโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ 

2. สนับสนุนให้มีการกระจาย
อำนาจและศักยภาพไปสู่ภูมิภาค

โดยใช้เทคโนโลย ี

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายงานวจิัยและพัฒนาด้านนวิเคลยีร์และ
รังสี 

4. เพ่ิมศักยภาพบคุลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ท่ี
มากขึ้น 

5 บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจทัิลของ ปส. 

1. พัฒนา Regional Nuclear and Radiation Training Center 

2. นำเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการปฏบิัติงานเพื่อลดข้ันตอน
ในการทำงาน 

3. 
ปรับปรุง
โครงสร้าง
องค์กรให้
เหมาะสม

กับ
ปริมาณ

งาน 
4. ขยายขอบเขตงานวิจยัและพัฒนา 

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้
เหมาะสม 

2. พัฒนา
ศักยภาพ

บุคลากรและการ
จัดทำ 

องค์ความรู้ (KM) 

3. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดงานวิจยัและนวัตกรรมใหม่ 

1. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและ
อนุญาตให้มีประสิทธิภาพ 

2  สร้างความร่วมมือ
จากหน่วยงานเครือข่าย

ผ่าน Outsource 

3 พัฒนางานวิจัยท่ี
สนับสนุนความ

ปลอดภัย 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือด้าน
นิวเคลยีร์และรังส ี

5. บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นและ
การบำรุงรักษา 

Present OAP 
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2.5 กรอบแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของ ปส. ปี พ.ศ. 2564 - 2568 
 คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  ได้
ดำเนินการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของ ปส. (พ.ศ. 2564 – 2568) โดยใช้เป็นแผนที่นำ
ทาง (Roadmap) ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ของ ปส. ทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 7 Cluster ซ่ึงมีสรุปประเด็นการวิจัยดังนี้ 
  

Cluster ประเด็นการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
Cluster ที่ 1 : Nuclear safety 1. การพิจารณาพ้ืนที่ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

2. การก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (รวมทั้งพิจารณา
การออกแบบ) 
3. การเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

Cluster ที่ 2 : Radiation safety 
  
  
  
  
  
  
  

1. การประเมินระดับรังสีและการกำบังรังสี (การประเมินความ
ปลอดภัย) 
2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลิกใช้วัสดุกัมมันตรังสี  
3. การประเมินการแพร่กระจายของรังสี จากการปล่อยทิ้ง 
4. การพัฒนามาตรการเพ่ือจำกัดการได้รับปริมาณรังสีของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน NDT หรือลักษณะการใช้ประโยชน์อื่นที่มีความ
เสี่ยงต่อการได้รับปริมาณรังสีสูง 
5. การพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ 
6. การพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไป 
7. การขนส่ง 
8. การพัฒนาระเบียบวิธีการกำหนดประเภทเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 

Cluster ที่ 3 : Waste & NORM & 
Consumer product 

1. การกำกับดูแล Consumer products  
2. การกำกับดูแล NORM 
3. การกำกับดูแล Radioactive Waste 
4. การแก้ปัญหาการปนเปื้อนในเศษโลหะ (Scrap Metal) 
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Cluster ประเด็นการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
Cluster ที่ 4 : Security & 
Safeguards  

1. การพัฒนาแนวทางสนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ 
2. การเตรียมความพร้อมด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในระหว่างการเลิกดำเนินการเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
3. การพัฒนาระบบตรวจจับทางนิวเคลียร์และรังสี ตามช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
4. การกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีในระหว่างการจัดเก็บและการ
ขนส่ง 

Cluster ที่ 5 : EPR & Monitoring  1. การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
(ต่อเนื่อง) 
2. การประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน (ต่อเนื่อง) 
3. การกำหนดวิธีการ/แนวทาง/มาตรการฟ้ืนฟูและลดการปนเปื้อน
ทางรังสีในสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสี (ต่อเนื่อง) 

Cluster ที่ 6 : Legal & Socio - 
economy 

1. การศึกษาผลกระทบของกฎหมายและระดับการรับรู้กฎหมายของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายและการ
กำกับดูแล 
3. การกำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายใต้ข้อกฎหมายต่างๆ 
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Cluster ประเด็นการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
Cluster ที่ 7 : NQI/Metrology 1. การพัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทดสอบ 

สอบเทียบทางรังสี กัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ 
2. การพัฒนาความสามารถด้านการวัดรังสี กัมมันตภาพรังสี และ
วัสดุนิวเคลียร์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ 
3. การถ่ายทอดค่ามาตรฐานและสอบย้อนกลับไปยังหน่วยวัดสากล
ทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ให้กับหน่วยงานภายใน
และภายนอกประเทศ 
4. การบำรุงรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน การ
สอบเทียบและรับรองทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์
ของประเทศ 
5. การพัฒนาค่าขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบ 
(CMC) 

 
2.7 นโยบาย ลปส. 
 นโยบาย ลปส. (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์) ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคาร 1 ปส. การประชุมผ่านทางออนไลน์ มีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนที่มีความเชื ่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 นอกจากนี้ ปส. มีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2562 ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ปส. รวมทั้งมีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในการกำหนด
นโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
จึงเป็นแผนที่มีความครอบคลุมเกี่ยวข้องกับแผนทุกระดับที่ส่วนราชการต้องดำเนินการ 
 กยผ.กนผ. ได้มีการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในด้วย SWOT รวมถึงการประเมินผล
การดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะที่ผ่านมา และได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ 
ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้ขึ้น 
 ปส. ควรมีการดำเนินงานสำคัญในระยะต่อไป ดังนี้ 
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 1. การยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานด้านมาตรวิทยารังสีและเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีใน
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดยพร้อมดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจะผลให้เกิดความเชื่อถือที่เกิดขึ้น
จากการกำกับที่แม่นยำ เที่ยงตรงตามาตรฐานสากล ใส่ใจผู้รับบริการและประชาชน 
 2. ศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 3. ระบบการให้บริการด้านการกำกับดูแล โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยน
ประสิทธิภาพการทำงาน 
 4. การสร้างเครือข่ายภายใต้ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค โดยนำร่องในจังหวัดระยอง เนื่องจากเป็น
ภูมิภาคที่มีการใช้ประโยชน์จากรังสีมากที่สุด 
 5. การบูรณาการด้านการกำกับ การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน และ
การสร้างความตระหนัก การส่งเสริมเยาวชน นักเรียนและนักศึกษาในการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนบทบาทยุวสตรี รวมทั้งการสร้างแม่แบบ เช่น ครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่เผยแพร่
ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน โดยการใช้เครือข่ายจากสถาบันการศึกษาภายใต้ อว. ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายของ รมว.อว.   
 6. ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้เครือข่าย ASEANTOM 
 
 โดยพิจารณาการดำเนินงานโครงการ แนวทางการดำเนินงาน หรือมาตรการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์  
ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
  ทบทวนกลยุทธ์ว่า การแยกกลยุทธ์เป็น 3S จะทำให้กว้างและอาจไม่มีแผนงานโครงการ
รองรับ เนื่องจากบางงานอาจดำเนินการพร้อมกันได้ ควรมุ่งเน้นสาขาเป้าหมาย หรือภารกิจเฉพาะที่ต้อง
ดำเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนา 
  การพัฒนาวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นและมีขอบเขตที่ชัดเจนมากขึ้นจากระยะที่ผ่านมา ควร
ปรับชื่อยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงการดำเนินงานที่มากข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
  1) การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย เปรียบเทียบ และติดตาม เพื ่อไม่ให้เป็นภาระกับ
ผู้ประกอบการ และ ปส. เกินไป แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัย 
  2) การใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการในการเสนอแนะนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ 
  3) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  4) ห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการและการจัดหาครุภัณฑ์เครื ่องมือภายในอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งสนับสนุนการกำกับดูแลและการปฏิบัติงานในทุกกอง 
  5) การพัฒนาระบบดิจิทัล โดยเชื่อมโยงกันเป็นระบบทั้ง ปส.  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1) การเชื่อมโยงหลักสูตรกับต่างประเทศในการพัฒนาบุคคลากร 
2) การสร้างความตระหนัก โดยการสร้างการบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาให้เป็น

แม่แบบในการขยายผลแก่เยาวชนและพ้ืนที่ 
3) การใช้โซเชียลมีเดียในการดำเนินงานเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ 
4) การหาพ้ืนที่ที่ยังไม่เคยดำเนินการ (Blue Ocean)  
5) การสร้างกำลังคนทั้ง RSO และบุคลากรด้านการกำกับเพื่อปฏิบัติงานที่ ปส. 
6) การสะสมองค์ความรู้ และการจัดทำวารสาร การถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรมจาก

ต่างประเทศ 
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 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. ในทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
รวมถึงมิติบุคลากร ประสิทธิภาพด้านการเงิน วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ โครงสร้างและระบบบริหารจัดการของ
องค์กร และความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ยุทธศาสตร์ของ ปส. ตอบสนองความท้า
ทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  สามารถสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส และส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
  1) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน 
โดยการใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. (SWOT 
Analysis) 
   1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External environment analysis) 
เพ่ือประเมินสภาวะที่เป็นภัยคุกคามหรือข้อจำกัดหรืออุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) ที่เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเป้าหมาย โดยใช้หลักการ PEST Analysis คือ  
    (1) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political Component: P) เป็นการ
วิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของรัฐทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
    (2) ด ้านเศรษฐก ิจ (Economic Component: E) เป ็นการว ิ เคราะห์
เศรษฐกิจระดับมหาภาค 
    (3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component: S) เป็นการ
วิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม 
    (4) ด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T) เป็นการวิเคราะห์
สภาพการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการผลิตสินค้าและการบริการ  
 
 
 
 

สว่นที ่3 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ภายในและภายนอก 
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   1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal environment analysis) เพ่ือ
ประเมินสภาวะที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ที่สมรรถนะหลักของหน่วยงาน โดยใช้
หลักการ 5M คือ  
    (1) บุคลากร (Man) 
    (2) ประสิทธิภาพด้านการเงิน (Money) 
    (3) วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (Material)   
    (4 )  โครงสร ้ า งองค ์ กร  นโยบาย และระบบการบร ิหารจ ั ดการ 
(Management)  
    (5) ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Market)  

2) กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส.  
   การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. ได้คำนึงถึงความท้าทายและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ นโยบายการพัฒนาประเทศและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ดังนั้น กยผ.กนผ. จึงได้
กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. จาก ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569) รวมถึง
สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี: พ.ศ. 
2563 - 2565) ของ ปส. เพื่อเป็นการทบทวนว่า ปัจจัยต่างๆ ยังมีผลต่อการดำเนินงานในปัจจุบันหรือไม่ 

3) ออกแบบเครื่องมือและกำหนดเกณฑ์การพิจารณา 
 3.1) ออกแบบเครื่องมือ 
  จากการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. จากแผนต่าง ๆ 

รวมถึงผลการวิเคราะห์ SWOT ของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี: พ.ศ. 2563 - 2565) กยผ.
กนผ. จึงกำหนดเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพ่ือสำรวจความเห็นของบุคลากรใน ปส. ทุกระดับ ในการทบทวน
ว่าปัจจัยต่างๆ มีผลอย่างไรในมุมมองที ่แตกต่างตามภารกิจของบุคลากร ปส. เพื ่อนำมาเป็นหนึ ่งใน
องค์ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของ ปส. 
   3.2) กำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยกำหนดให้การสำรวจความเห็นในครั้งนี้ เป็น
มุมมองการวิเคราะห์โดยใช้การสำรวจความเห็นต่อปัจจัยเชิงผลกระทบเป็นหลัก ไม่ใช่การสำรวจความเห็นโดย
นำความรู้สึกเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งกำหนดเกณฑ์การพิจารณาแบบตัวเลือก 5 
ตัวเลือก ดังนี้ 
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   (1) มีผลกระทบเชิงบวกมาก เพื่อระบุว่าปัจจัยนั้นๆ เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นโอกาส หรือเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ ปส. ซึ่งมีผลกระทบอย่าง
มาก จึงต้องมีการให้ความสำคัญสูงในการพิจารณา 
   (2) มีผลกระทบเชิงบวกน้อย เพื่อระบุว่าปัจจัยนั้นๆ เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นโอกาส หรือเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ ปส. ซึ่งมีผลกระทบอย่าง
น้อย จึงต้องมีการให้ความสำคัญปานกลางในการพิจารณา 
   (3) มีผลกระทบเชิงลบมาก เพื่อระบุว่าปัจจัยนั้นๆ เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรค หรือเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ ปส. ซึ่งมีผลกระทบ
อย่างมาก จึงต้องมีการให้ความสำคัญสูงในการพิจารณา 
   (4) มีผลกระทบเชิงลบน้อย เพื่อระบุว่าปัจจัยนั้นๆ เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรค หรือเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ ปส. ซึ่งมีผลกระทบ
อย่างมาก จึงต้องมีการให้ความสำคัญปานกลางในการพิจารณา 
   (5) ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ปส. เพื่อระบุว่าปัจจัยนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของ ปส. หรือไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นจริง หรือที่ต้องให้ความสำคัญ 

4) ตรวจทานแบบสอบถาม โดยจัดส่งให้  กพร. ได้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ
แบบสอบถาม และปรับแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

5) จัดส่งแบบสอบถาม โดยส่งให้บุคคลากร ปส. ทุกระดับ โดยเป็นการเปิดโอกาสรับฟังความ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้บุคลากร ปส. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานของ 
ปส. 

6) รวบรวมและสรุปผลจากแบบสอบถาม (ภาคผนวก ง) 
   6.1) สรุปผลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

6.2) กำหนดปัจจ ัยสภาพแวดล้อมภายนอก โดยหากความเห็นของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50 ) เห็นว่า ปัจจัยนั้นๆ มีผลกระทบเชิงบวก ปัจจัยนั้นจะเป็น
พิจารณาเป็นโอกาส หากความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) เห็นว่า ปัจจัยนั้นๆ 
มีผลกระทบเชิงลบ ปัจจัยนั้นจะเป็นพิจารณาเป็นอุปสรรค  

6.3) กำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน โดยหากความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) เห็นว่า ปัจจัยนั้นๆ มีผลกระทบเชิงบวก ปัจจัยนั้นจะเป็นพิจารณาเป็นจุดแข็ง 
หากความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) เห็นว่า ปัจจัยนั้นๆ มีผลกระทบเชิงลบ 
ปัจจัยนั้นจะเป็นพิจารณาเป็นจุดอ่อน  

6.4) จัดเรียงลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาที่ผลกระทบมาก คะแนนความคิดเห็น
ของบุคลากรส่วนใหญ่ สำหรับปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) เห็นว่าไม่มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของ ปส. จะถูกคัดออก 
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6.5) สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม 
  7) จัดทำ (ร่าง) กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน (ภาคผนวก จ) โดยใช้เครื่องมือการจับคู่
ระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่ต่อเนื่องมาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
(SWOT Analysis) ตามหลัก TOWS Matrix เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานประเภทเชิงรุก 
เชิงแก้ไข เชิงป้องกัน และเชิงรับ คือ 
   (1) SO Strategies เป็นสถานะที่ได้เปรียบมากที่สุด ซึ่งต้องสร้างความเจริญก้าวหน้า 
ด้วยการเชื่อมโยงจุดแข็งกับโอกาส นำมากำหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
   (2) WO Strategies เป ็นสถานะที ่จะต ้องปร ับสถานะหน่วยงานและพัฒนา
กระบวนการภายในหน่วยงาน ด้วยการปรับแก้ไขจุดอ่อนเพื่อรับมือกับโอกาสที่จะเข้ามา นำมากำหยดกลยุทธ์
เชิงแก้ไข  
   (3) ST Strategies เป็นสถานะของการเสริมสร้างความร่วมมือ ด้วยการใช้จุดแข็งที่
มีอยู่ไปใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนหรือสร้างความร่วมมือเพ่ือป้องกันข้อจำกัดหรืออุปสรรค นำมากำหนดกลยุทธ์เชิง
ป้องกัน 
   (4) WT Strategies เป็นสถานะที่อยู่ในสภาพเลวร้าย ต้องแก้ไขจุดอ่อนและลดทอน
อุปสรรคหรือวิกฤตต่างๆ นำมากำหนดกลยุทธ์เชิงรับ 
 
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. 
  3.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment analysis) 
   1) โอกาส (Opportunities) 
    (1) ด้านการเมืองและกฎหมาย  
     การที่ประเทศไทยมีความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลียร์และรังสีกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์หลายฉบับ ผนวกกับความเข้มแข็งของเครือข่ายการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน (ASEANTOM) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านการกำกับ
ดูแลฯ ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ ่งในการเสริมสร้างศักยภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
นอกจากนีน้โยบายรัฐบาลในการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการประสานงานภายในภาครัฐอย่างจริงจัง รวมทั้งในช่วงระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ อยู่
ในช่วงการปรับเปลี่ยนกระทรวงจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้การดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยดีขึ้น นักศึกษาและหน่วยงาน
จัดสรรทุนวิจัยมีโอกาสเข้าใจงานของ ปส. มากข้ึน 
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    (2) ด้านเศรษฐกิจ  
     ในปัจจุบันมีพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าและการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การฉายรังสีผลิตผลทาง
การเกษตรและอาหารแปรรูปอาหาร การกำจัดศัตรูพืชโดยการการทำหมันแมลงวันผลไม้ การพัฒนาพืชและ
พันธุ์ข้าว รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ และธุรกิจพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาล
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ทางการแพทย์มากขึ้น เช่น รังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นอกจากนี้การขยายการนำเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากต่างประเทศมากขึ้น
และนโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาพื ้นที ่เศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern 
Economic Corridor: EEC) และความต้องการทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นที่ต้องการมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ ปส. จะเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลของ ปส. และสร้าง
เครือข่ายในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออก 
    (3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
     ประชาชนตื่นตัวในการเรียนรู้ ตระหนักถึงโทษของการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีอย่างไม่ถูกต้อง ความตื่นตัวของสังคมไทยในด้านมลภาวะในสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ) ถือเป็น
โอกาสที่ ปส. จะสื่อสารต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้รับบริการ และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชน ตลอดจนรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจมากยิ่งขึ้น ถือเป็นโอกาสที่จะมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้า
ระวังและการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
    (4) ด้านเทคโนโลยี 
     ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ รัฐบาลจึงมีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Digital 4.0) รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของรัฐ 
และนโยบายการป้องกันและรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ จึงเป็นโอกาสสำคัญของ ปส. ในการปรับตัว โดยการ
พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของหน่วยงานให้สามารถอำนวยความสะดวกและรับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้งการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มุ่งเน้นข้อมูลที่เข้าถึง 
และสามารถการเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ ปส. จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื ่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ เทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่มี
การเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินงานของทุกภาคส่วนแล้ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบใหม่และ
หลากหลาย ทำให้สามารถนำเทคโนโลยีของแต่ละประเทศมาปรับใช้ ให้เหมาะกับการดำเนินทางด้านนิวเคลียร์
แ ล ะ ร ั ง สี  เ ช ่ น  Small Modular Reactors (SMRs), Co-generation nuclear power, Generation IV 
reactors ถือเป็นโอกาสที่ ปส. จะต้องพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต 
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   2) อุปสรรค (Threats) 
    (1) ด้านการเมืองและกฎหมาย 
     นโยบายระดับประเทศในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ย ังไม่ เป็น
ประเด็นที่ได้รับความสำคัญมากนัก รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศไปสู่การปฏิบัติยังขาดกลไกที่จะสนับสนุนให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับประเทศยังมีความเข้าใจที่เพียงพอต่อบทบาทหน้าที่กำกับดูแลของ ปส. จึง
ส่งผลต่อการได้รับสนับสนุนเชิงกลไกและงบประมาณ นอกจากนี้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เพิ่งจัดทำ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ประเทศไทยยังขาดการบูรณาการระบบการเตรียมพร้อมเพื่อการ
จัดการในสภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองได้มีประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว 
จึงต้องมีการศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือนำไปสู่การทบทวนปรับปรุงกฎหมายที่ทันต่อสถานการณ์ 
  
    (2) ด้านเศรษฐกิจ  
     จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทำให้หลายประเทศต้องมีมาตรการควบคุมต่างๆ อย่างเข้มงวด จึงเกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีจะต้อง
หยุดชะงักหรือยกเลิก และเมื่อเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดการพิจารณาการตัดสินใจโดยการขาดการศึกษาผลกระทบ ข้อ
กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ถูกบรรจุในแผนพัฒนากำลังการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) ทำให้ไม่มีทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อผลิต
กระแสไฟฟ้าในอนาคต 
 
    (3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
     จากอุบ ัต ิ เหต ุทางน ิวเคล ียร ์และร ังส ี ในอด ีต  ประกอบกับ
ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยบางส่วนยังไม่มีความตระหนักด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีที่
อยู่ในระดับไม่สูงมากนัก รวมทั้งองค์การไม่แสวงหากำไรบางหน่วยงาน (NGO) ทั้งต่างประเทศและในประเทศ
ต่อต้านการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์  อีกทั้งระบบการศึกษาของประเทศไทยยังไม่มี
หลักสูตรที่ชัดเจนในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แก่เยาวชนและการให้บริการด้านวิชาการ
และการถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนยังไม่เพียงพอจากการขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลาย
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หน่วยงาน จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี ดังนั้น การสื่อสารต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน/สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนสาธารณชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
 
    (4) ด้านเทคโนโลยี 
     ประเทศไทยยังไม่มีการวิเคราะห์แนวโน้มในการนำเทคโนโลยี
นิวเคลียร์มาใช้ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะทำให้การวางกรอบในการกำกับดูแลและกรอบนโยบายการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติขาดทิศทางที่ชัดเจด นอกจากนั้นจากการที่มีการใช้เทคโนลีดิจิทัล รวมถึงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่มากขึ้น เป็นผลให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และกากของเสียอุตสาหกรรมมี
มากขึ้น ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบจากการรั่วไหลและปนเปื้อนทารังสีในสิ่งแวดล้อม 
 
  3.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment analysis)  

1) จุดแข็ง (Strengths) 
 (1) บุคลากร 
  ปส. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีความชำนาญ

เฉพาะทางด้านนิวเคลียร์และรังสีและครอบคลุมกับภารกิจงานทั้งหมดของ ปส. ซ่ึงสัดส่วนของบุคลากรที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกค่อนข้างสูง และมีบุคลากรที่เป็นนักเรียนทุนจำนวนมาก ทำให้ ปส. ได้รับการ
ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางบุคลากร และเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการให้คำแนะนำ ปรึกษาทางวิชาการด้าน
ความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมามีบุคลากรเข้าใหม่
และนักเรียนทุนที่กลับมาจากการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ทั้งในมิติ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการปรับตัวง่าย รวมทั้งบุคลากร ปส. มีทักษะบริหารเครือข่าย
การทำงานร่วมมือทั้งหน่วยงานในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ประสานงานทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนั้น ปส. จึงมีความพร้อมด้านบุคลากรในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
และการสร้างเครือข่ายการกำกับดูแลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

 (2) ประสิทธิภาพด้านการเงิน 
  ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเพียงพอต่อการดำเนินงาน

พ้ืนฐานตามภารกิจของหน่วยงาน และสามารถบริหารงบประมาณที่ได้รับงบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ นอกจากนี้การดำเนินงานโครงการบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ทำ
ให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณภายในไปใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นเร่งด่วนและที่อยู่นอกเหนือแผนการ
ดำเนินงาน ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น  
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 (3) วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
  ปส. ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสี (ด้าน

รังสีก่อไอออน) จึงมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางมาตรวิทยารังสี  รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการทางรังสีมี
คุณภาพและได้รับการรับรอง ISO : 17025 มีเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ จึงมีความพร้อมในการทำการศึกษา
วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ รวมถึงการมีความพร้อม
ของเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี เนื่องจากมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั่วประเทศ รวมทั้ง มีรถปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้า
พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  และรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ปส. ซึ่งเป็นรถสนับสนุนการ
ตอบสนองและประเมินสถานการณ์กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นส่วนบัญชาการ
เคลื่อนที่ หากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีมีระดับความรุนแรง รวมถึงมีเครื่องมือที่มีขีดความสามารถสูง
เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว เช่น เครื่องวัดปริมาณรังสีเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
เครื่องค้นหาและระบุชนิดวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์ประเมินระดับ
รังสีและเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี อากาศยานไร้คนขับประเมินผลกระทบทางรังสี และระบบชำระล้างการเปรอะ
เปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี 

 
 (4) โครงสร้างองค์กร นโยบาย และระบบการบริหารจัดการ  
  ปส. เป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพียงหนึ่งเดียวของประเทศ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่มีความ
ทันสมัยรองรับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และทำหน้าที่หน่วยงานประสานในการรับการสนับสนุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น ทาง
วิชาการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้เชี ่ยวชาญ การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น  โดยมีการทบทวนโครงสร้างให้
สอดคล้องกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฯ รวมถึงมีภารกิจเป็น
หน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ  จึง
ถือว่าเป็นหน่วยงานในระดับนโยบายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
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 (5) ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ปส. มีช่องทางในการให้บริการออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึง

การให้บริการของหน่วยงานได้สะดวกยิ ่งขึ ้น ผ่านทางระบบ e-License ที่ทันสมัย เอื้อต่อการกำกับดูแล 
รวมถึงมีคู่มือประชาชนและขั้นตอนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งมีศูนย์บริการประชาชน One 
stop service ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจในกระบวนการการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้รับบริการอีกด้วย ทั้งนี้ ปส. ให้
ความสำคัญต่อการรับฟังความเห็นของผู้รับบริการ โดยการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียน
เกี่ยวกับการดำเนินการของ ปส. และช่องทางสำรวจความพึงพอใจการบริการ เพื่อนำข้อเสนอแนะและ
ความเห็นต่างๆ มาใช้ปรับปรุงการให้บริการ นอกจากนี้การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้สามารถประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางนิวเคลียร์ได้เป็นอย่างดี  

 
2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 (1) บุคลากร 
  แม้ว่าบุคลากรของ ปส. จะมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มี

ความชำนาญเฉพาะทางด้านนิวเคลียร์และรังสี แต่ว่ายังขาดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง และการ
จัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสียัง
ไม่ครอบคลุมและไม่ทันกับการเกษียณอายุราชการ รวมถึงขาดการกำหนด specific Job Description และ
ระบบการสืบทอดตำแหน่ง (successor plan) ที่ชัดเจน ทำให้ความรู้ความเชี่ยวชาญยังไม่ถูกนำมาใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงานตามภารกิจได้เท่าที่ควร และเกิดช่องว่างในการสืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งบุคลากรเข้าใหม่
จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่จบมาไม่นาน ทำให้ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน ในขณะเดียวกัน
บุคลากรที่ทำงานมานานบางคนยึดถือวิธีการทำงานแบบเก่า ทำให้บางครั้งมาตรฐานการดำเนินงานบุคลากรไม่
เท่ากัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และ
รังสี จึงจำเป็นที่ต้องมี Inspector Qualification System นอกจากการพัฒนาสมรรณะของบุคลากรในส่วน
งานภารกิจหลักแล้ว บุคลากรสายสนับสนุนยังขาดการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอย่างชัดเจน ตลอดจน
ศักยภาพบุคลากรยังไม่รองรับต่อระบบราชการยุค 4.0 และการมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

 
 (2) ประสิทธิภาพด้านการเงิน 
  เนื่องจาก ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี จึง

นับว่าเป็นหน่วยงานเฉพาะทาง ทำให้โครงการและงานวิจัยไมส่ามารถตอบสนองตามนโยบายระดับประเทศได้
โดยตรง และมีขนาดเล็กหลายโครงการ ทำให้ไม่ได้รับงบประมาณ อีกทั้งการวางแผนการปฏิบัติการประจำปี
ขาดประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องของการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการและใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ได ้ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 
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 (3) วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
  ปส. ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เครื่องมือที่

มีครบครัน แต่ยังขาดระบบบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ใช้เครื่องมือของทั้งองค์กร และเครื่องมือที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจึงต้องได้รับการซ่อมบำรุงจากผู ้ผลิต
เท่านั้น รวมถึงขาดการสำรวจครุภัณฑ์และการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ซ้ำซ้อนและ
ครุภัณฑ์ที ่มีอยู ่ขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง  หรือมีความล่าช้าในการส่งซ่อม รวมทั้งกระบวนการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการขาดความคล่องตัว และการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดา้น
นิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ทำให้การจัดเตรียมการดำเนินการในส่วนครุภัณฑ์และ
ห้องปฏิบัติการภายในอาคารฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ นอกจากนั้น ปส. มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ การเป็น
องค์กรดิจิทัล แต่ยังขาดการอัพเกรดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ยังไม่มีความเข้มแข็ง ระบบ platform ของฐานข้อมูลประเภทต่างๆ 
ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์การใช้งานข้อมูลของหน่วยงาน ก่อนที่จะออกแบบ/จัดทำ
ฐานข้อมูลต่างๆ (Enterprise Architecture) รวมทั้งไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการออก
ตรวจให้มีประสิทธิภาพ และไม่มีการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสีภายในหน่วยงาน 
ส่งผลให้การดำเนินงานอนุญาตและตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนไม่มีการบูรณการ/แลกเปลี่ยนข้อมูล
หรือสถานประกอบการของประเทศการใช้รังสีกับหน่วยงานอ่ืน  เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสามารถ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์และการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด จึงจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาระบบดิจิทัลทั้งในส่วนการให้บริการและการสนับสนุนการ
ดำเนินงานภายใน ปส.  
 

 (4) โครงสร้างองค์กร นโยบาย และระบบการบริหารจัดการ  
  ในช่วงที่ผ่านมา ปส. อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง

หลายครั้ง ทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม ทำให้ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
องค์กรทำให้ภารกิจงานบางอย่างหายไป และการบริหารงานไม่สอดคล้องโครงสร้าง เนื่องจากงานยังติดกับ
บุคลากรที่เคยปฏิบัติงานมาก่อนและการถ่ายทอดความรู้ยังไม่ครบถ้วน ระบบบริหารจัดการด้าน Information 
networking และ Information Security ยังไม่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการที่ถือปฏิบัติมานาน และ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานยัง
ไม่ครบถ้วน ทำให้ขาดความเชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการ นอกจากนีก้ารสื่อสารโดยทั่วไปภายในองค์กร
ยังไม่ทั่วถึงทุกระดับ 

 
 
 
 



 

38 

 
 (5) ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ปส. มีการพัฒนาเพื ่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึง

พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและลดภาระต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะกระบวนการขอใบอนุญาต/พิจารณาเป็นกระบวนการ
เชิงเอกสารมากจนเกินไป รวมถึงกระบวนการกำกับดูแลมีกฎหมายและกฎระเบียบที่ซับซ้อน มีจำนวนมาก 
ยากต่อการเข้าใจ ทำให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี อาจเกิดความสับสนในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย จึงต้องมีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีระบบ
ติดตามคุณภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดศักยภาพและสมรรถนะ
ของ RSO ได ้ตลอดจนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติที่เพ่ิงแล้วเสร็จยังขาดการถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความชัดเจนในการ
ดำเนินการ ดังนั้น การสื่อสารต่อสาธารณะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจ เป็นไปตามความคาดหวังและความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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สว่นที ่4 

การวเิคราะหผ์ลการขบัเคลือ่น 

แผนปฏิบตัริาชการ ระยะ 5 ปี 

(ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) ของ ปส. 

 
 
 
 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานที่จะต้องใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานในอนาคตนั้น ปส. จะต้องมีการประเมินความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานฉบับปัจจุบัน คือ แผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี 
พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของ ปส. และเพื่อให้ได้
ข้อสังเกต ปัญหา และอุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจะทำให้ ปส. สามารถวางแผนและ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานในระยะท่ีผ่านมา และสอดคล้องตามทิศทางที่ควรจะเป็นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและสรุปประเด็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ของ ปส. มาจากข้อมูลผลการดำเนินงาน 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ผลการดำเนินงานของ ปส. ตามเป้าหมายของแผนที่นำทาง ปส. พ.ศ. 2562 - 2568 
 2. ผลการดำเนินโครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 
3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 
4.1 ผลการดำเนินงานของ ปส. ตามเป้าหมายของแผนที่นำทาง ปส. พ.ศ. 2562 - 2568 
  ปส. ได้กำหนดแผนที่นำทางองค์กร ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2568 เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของ ปส. ตามแต่ละระยะ โดยแบ่งออกเป็นระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2563) 
ระยะกลาง (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะยาว (พ.ศ. 2566 - 2568) ดังนี้ 
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  โดย ปส. มีผลการดำเนินงานและผลความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนที่นำทางในระยะสั้นและระยะกลาง (ตามช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติ
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) ดังนี้ 

ระยะของ
เป้าหมาย 

เป้าหมายตาม Roadmap ผลการดำเนินงาน / แนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ระยะสั้น 
(พ.ศ. 2562 - 

2563) 

1. พัฒนากระบวนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องตาม พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ ท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนากฎหมาย 
(legislation) การอนญุาต 
(authorization) การตรวจสอบ 
(inspection) และการบังคับใช้
กฎหมาย (enforcement) เพื่อ
เป้าหมายหลัก คือความปลอดภัย

1. ด้านการพัฒนากฎหมาย (legislation) 
 - พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 
2562 
 - ผลักดันกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. 
2559 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ จำนวน 62 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
กฎหมายลำดับรอง ไดผ้่านการพิจารณาในส่วนของ ปส. ไปแล้วท้ังสิน้ จำนวน 
58 ฉบับ) 
2. ด้านการอนุญาต (authorization) 
 - พัฒนาระบบการขอรับใบอนุญาตเครื่องกำเนดิรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแกผู่้รับบริการ 
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ระยะของ
เป้าหมาย 

เป้าหมายตาม Roadmap ผลการดำเนินงาน / แนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สูงสุดแก่ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 90) 

 - เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีประเมินใบอนุญาต 
 - ผลักดันให้มีการจัดทำมาตรฐานการประเมินและการตรวจสอบ ให้มีแนวทาง
เดียวกันทั้งองค์กร  
3. ด้านการตรวจสอบ (inspection) 
 - จัดหารถปฏิบตัิการเคลื่อนที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมการรองรับ
เหตุความมั่นคงปลอดภัยและเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแบบครบวงจร 
 - เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ (Inspector) 
 - ร่วมภารกิจถวายความปลอดภัยการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ กับหน่วยงาน
ความมั่นคงของประเทศ 
 - ร่วมดำเนินการตรวจสอบและผลักดันออกนอกประเทศสำหรับตูส้นิค้านำเข้าท่ี
มีการตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนกมัมันตภาพรังสี และการเฝ้าระวัง การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทีเ่กี่ยวกบัการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม
สำหรับตู้สินคา้ส่งออก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 - ขับเคลื่อนแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 1) การอบรม/ฝึกซ้อม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี (บูรณาการกับหน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงาน
ภายในประเทศ) 
 2) การประชุม (เข ้าร ่วมประชุมทั ้งในระดับระหว่างประเทศ และ
ภายในประเทศ)  
4. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (enforcement) 
 - บังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินคดีกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของ ปส. (ดำเนินการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 คดี) 

 2. ส่งเสรมิการดำเนินการตาม
สนธิสัญญาตา่งๆ ซึ่งถือเป็น
พันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทย
ต้องปฏิบัติตาม เพื่อสรา้งการ
ยอมรับจากนานาชาติว่าประเทศ
ไทยจะนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้
ในทางสันติเท่าน้ัน 
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 100) 

1. ผลักดันการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา/พันธกรณี ท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วน 
2. จัดส่งรายงานของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์    ให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 
แนวทางการดำเนินงานในอนาคต 
 - พัฒนาระบบการกำกับดูแล การรายงานข้อมลู และการตรวจสอบ เพ่ือให้
ได้รับการรับ broader conclusion จาก IAEA 
 - สร้างความตระหนักและความเข้าใจในผลการใช้บังคับของอนุสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการประสานงาน (เช่น Early Notification, ASSIST, CPPNM+A, 
ICSANT เป็นต้น) ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
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ระยะของ
เป้าหมาย 

เป้าหมายตาม Roadmap ผลการดำเนินงาน / แนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพในการประสานงานในการปฏิบัตจิริง และเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 - จัดทำ SOP รวมถึงฝึกปฏิบัตริะหว่างหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การประสานและการดำเนินการตามพันธกรณ/ีความร่วมมือ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - จัดทำรายงานของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาร่วมวา่ด้วยความ
ปลอดภัยของการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภยัของการ
จัดการกากกัมมันตรังสี (RADW) 

 3. ผลักดันแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านนิวเคลยีร์และรังสีอย่างเป็น
ระบบ โดยปรับบทบาทให้ทำงาน
เชิงรุกมากข้ึน  มีการจัดทำ
หลักสตูรการพัฒนาบุคลากร แผน
ฝึกอบรม และการประเมินผลเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคลากรด้านนี้ของ
ประเทศได้รบัการพัฒนาให้สมดลุ
ทั้งปริมาณและคณุภาพ 
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 70) 

1. จัดทำหลักสตูร “การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีอบุัติภัย
สารเคมีและวัสดุกัมมันตรังสี” ร่วมกับคณะทำงานการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
อุบัติภัยสารเคมีและวัสดุกัมมันตรงัสีด้านสาธารณสุข ซึ่งมีกองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็น
เจ้าภาพหลัก (กตส.) 
2. ผลักดันการจัดทำหลักสตูรการพัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี ผ่าน
การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
โดยในเบื้องต้นมีการรเิริ่มวางแผนการจัดทำหลักสตูรพื้นฐานดา้นพลงังาน
นิวเคลียร์และรังสสีำหรบับุคลากร ปส. และในอนาคตจะได้มีการวางแผน
หลักสตูรสำหรับบคุลากรภายนอกต่อไป (กฝป.) 
3. สลก. มีดำเนินการดังนี้ 
 - การจัดสมัมนาเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การประเมิน 
ผลงานเพื่อแต่งตั้งใหสู้งขึ้น ซึ่งจะจดัขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 - มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบความก้าวหน้าในสายงานของ
ข้าราชการ ปส. ตามคำสั่ง ปส. ท่ี 3/2563 ลงวันท่ี 6 มกราคม  2563  และมี
การประชุมคณะทำงาน ครั้งท่ี 1 แล้ว เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563 
แนวทางการดำเนินการให้บรรลุเปา้หมาย 
 - อยู่ระหว่างปรับปรุงจดัทำแผนพัฒนาบุคลากรของ ปส. ประจำป ีพ.ศ. 2564 
– 2568 
 - อยู่ระหว่างจัดทำ Specific Jobs Description ของ ปส. ให้ครบถว้นทุก
ตำแหน่ง 

 4. การเสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และพัฒนากลไกเพื่อ
สร้างความเป็นหุ้นส่วนและความ
ร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ กับ

1. สร้างการมสี่วนร่วม และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ที่ถูกต้องผ่านดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเชิงรุก
เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อการกำกับดูแล
ความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
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ผู้รับบริการและประชาชน มีการ
จัดทำแผนแม่บทการ
ประชาสมัพันธ์ทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว รวมทั้ง
กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง ตระหนักใน
ความสำคญัเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อให้
เกิดแรงสนบัสนุนในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 90) 

2. ผลักดันการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสสีู่ศตวรรษที่ 21 
โดยกระจายการจดักิจกรรมไปสู่พืน้ที่เป้าหมายในภูมภิาคตา่ง ๆ  อาทิ พื้นที่ท่ีมีสถาน
ประกอบการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุนวิเคลยีรแ์ละรังสี พืน้ที่สถานศึกษาที่ยังไม่
เคยจดักิจกรรม และมุ่งเน้นการสรา้งความรู้ความเขา้ใจไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย อาทิ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนซึ่งต้องดำเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. 2559 และ 2562 
ผู้ประกอบการ ผูป้ฏิบตัิงาน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทัว่ไป
อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการยอมรับ การสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงความ
เชื่อมั่นในการนำพลังงานนิวเคลยีร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ 
3. ผลิตสื่อความรูเ้กี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งความปลอดภัยใน
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี พร้อมประชาสมัพันธ์ความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง การสร้างทัศนคติที่ดีและความเช่ือมั่นต่อ ปส. 
4. ศึกษาข้อมูลและเตรยีมการร่างแผนประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมขับเคลื่อนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตระหนักในความสำคญัเกี่ยวกับวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งการกำกับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และ
รังสีไปยังกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียตา่งๆ 

 5. พัฒนางานบริการโดยใช้
นวัตกรรม มุ่งสู่องค์กร 4.0 เพื่อ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เน้น
ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
ตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้รับบริการที่หลากหลายขึ้น 
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 100) 

1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่อำนวย
ความสะดวกแก่ผูร้ับบริการ โดย ปส. ไดร้ับรางวลัสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตาม
โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในปี พ.ศ.2562 อันเนื่องมาจากมีการ
ดำเนินงาน ดังนี ้
 - การขอรับใบอนุญาตเครื่องกำเนดิรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลยีร์ 
 - การขอรับใบอนุญาตเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส ี
 - การสมัครและการทดสอบการเปน็เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 - การสอบเทียบเครื่องวัดทางรังส ี
 - การสมัครสอบเป็นข้าราชการหรอืพนักงานราชการ 
 - ระบบสารสนเทศทางนิวเคลียร์และรังส ี
2. พัฒนาระบบงานภายในของสำนักงานฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
สารบรรณ ระบบการลา การแจ้งเงินเดือน และการขอรถ โดย สลก. มีการพัฒนา
ระบบงานภายในฯ ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ดังน้ี 
 - ระบบการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน และบัตรผ่านเข้า-ออก ปส. 
 - ระบบการลาออนไลน ์
 - ระบบการแจ้งเงินเดือน 
 - ระบบการขอใช้รถยนตส์่วนกลาง 
 - ระบบการจองห้องประชุม 
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 - ระบบใบของานออนไลน์ (งานซ่อม/ปรับปรุง) 
 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (มีการปรับปรุง/จดัเก็บข้อมลูประจำปีทุก
ปีปฏิทิน) 

ระยะปาน
กลาง 

(พ.ศ. 2564 - 
2565) 

1. พัฒนาศักยภาพด้านความ
มั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศ 
(Nuclear security) เพื่อรองรับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของโลก 
ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงของ
ประเทศ เช่น สำนักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ กองทัพ ฯลฯ ทั้งการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจจับและ
ตอบสนองต่อเหตคุวามมั่นคงทาง
นิวเคลียร ์
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 70) 

1. ดำเนินการจดัตั้งกลไกปฏิบตัิงานในการตอบโตเ้หตุความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์จากวัสดุนิวเคลียร์และวสัดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกกำกับดูแล (Material 
out of regulatory : MORC) โดยเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งคณะทำงานระหว่าง
หน่วยงาน จัดทำแผนระดับชาติ ยทุธศาสตร์ โครงสร้างการบรูณางานปฏิบัติงาน 
และแผนในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจจับเหตุ
ความมั่นปลอดภัยทางนิวเคลียร ์
2. สนับสนุนเชิงเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความมั่นคง และการวิจัย
และพัฒนา ในด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์ ดังนี้ 
 - ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อทบทวนและจัดทำภยัคุกคามทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
 - ประสานเพื่อดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนสนับสนุนด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ 
 - สนับสนุนเชิงเทคนิคด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและพิทักษ์ความ
ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุการณ์จากการกระทำผิดกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับวัสดุ
นิวเคลียร์และ/หรือวัสดุกมัมันตรังส ี
 - สนับสนุนเชิงเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกบัการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานภุาพทำลาย
ล้างสูงทางนิวเคลียร์และรังส ี
 - สนับสนุนการจดัทำแผนความมัน่คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ 
3. พัฒนามาตรฐานและพัฒนาเชิงเทคนิคสำหรับการกำกับดูแลความมั่นคงและ
การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์วัสดุนิวเคลียร์ รวมทัง้วัสดุ
กัมมันตรังสี ตลอดจนสร้างคลังข้อมูลอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความ
มั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ ดังนี้ 
 - ศึกษาการวิเคราะห์วัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี และวสัดุปนเปือ้นรังสี 
ด้วยเทคนิคจากเครื่องมือต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการวิเคราะห์ใหส้อดคล้อง
กับการบังคับใช้ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 - ศึกษาการดำเนินการด้านความมัน่คงและพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ เพื่อกำหนดขอบเขตของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
 - พัฒนาฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนุนการวิเคราะห์วสัดุนิวเคลยีร์ วสัดุกมัมนัตรังสี 
และวสัดุปนเปื้อนรังส ี
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 2. ส่งเสรมิเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ เช่น ทบวงการพลังงาน
ปรมาณู ระหว่าง ประเทศ (IAEA) 
เครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแล
ความปลอดภัยของอาเซียน 
(ASEANTOM) รวมทั้งประเทศช้ัน
นำอ่ืนๆ เช่น ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฯลฯ เพื่อ
พัฒนา ปส. โดยใช้ Best Practice 
ของหน่วยงานช้ันนำอ่ืนๆ มาเป็น
แนวปฏิบัต ิ
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 100) 

1. แสดงบทบาทผู้นำและจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบ ASEANTOM อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประเทศไทยโดย 
ปส. เป็นเจา้ภาพตามวาระ 
2. ผลักดันให้เกดิความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง IAEA และ ASEAN โดย
มีการลงนาม IAEA-ASEAN Practical Arrangement ในช่วงการประชุม IAEA 
General Conference ครั้งท่ี 63 
3. จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 6 ของ ASEANTOM ซึ่งไดผ้ลักดันให้มีเกิดการ
หารือ แลกเปลี่ยนข้อมลู และพัฒนาไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่าง 
ASEAN/ASEANTOM กับ IAEA EU สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี 
นอกจากน้ี ยังมีประเทศคูเ่จรจาทีม่ีความสนใจในการจัดทำความร่วมมือกับ 
ASEANTOM อาทิ ญี่ปุ่น แคนาดา 
 - จัดกิจกรรมร่วมกับ U.S.DOE จำนวน 2 ครั้ง 
 - จัดกิจกรรมร่วมกับ RCARO จำนวน 1 ครั้ง 
 - จัดกิจกรรมร่วมกับ IAEA จำนวน 1 ครั้ง 
4. พัฒนาแนวทางการจัดทำความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างประเทศไทยกับ 
IAEA (TC Programme) โดยมีกลไกการทำงานและการพิจารณากลัน่กรอง
โครงการที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศได้อย่างแท้จริง รวมทั้งพัฒนารูปแบบการติดตาม ประเมินผล และให้
ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5. ผลักดันพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการฝึกซ้อมบริหาร
วิกฤติการณด์้านนิวเคลียร์และรังส ีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สมช. และ ปส. 
โดยอาศัยกรอบความร่วมมือระหวา่ง ปส. และ NSSC ของสาธารณรฐัเกาหลี 
(โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี) 
6. ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้า 
และการพัฒนาของประเทศแคนาดา ในการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การพัฒนาและการจัดตั้ง Nuclear Security Support 
Centre ของประเทศไทย 

 3. พัฒนางานมาตรวิทยาทางรังสสีู่
มาตรฐานสากล โดยการผลักดันให้
ห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรอง
ระบบคณุภาพ ISO 17025 เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รบับริการ
ด้านมาตรฐานทางรังสีของ
ประเทศ 

1. ดำเนินการจดัทำ/ปรับปรุงเอกสารทางวิชาการและเอกสารทางคณุภาพงาน
บริการดา้นการทดสอบ/สอบเทียบในขอบข่ายท่ีจะยื่นขอการรับรองตาม 
ISO/IEC 17025:2017 
2. ทดสอบการใช้งานเอกสารทางวิชาการและเอกสารคุณภาพตามที่ได้จัดทำ/
ปรับปรุงขึ้น 
3. ยื่นขอขยายขอบข่ายการให้บรกิารทดสอบ/สอบเทยีบของห้องปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสตีาม ISO/IEC 17025 กับ วศ./สมอ. 
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(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 100) 

4. ผู้ตรวจประเมินจาก วศ./สมอ.ตรวจประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการใน
ขอบข่ายที่ยื่นขอขยาย 
5. ส่งแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องและส่งการแก้ไขข้อบกพร่องหลังผู้ตรวจประเมินมา
ตรวจประเมินที่ ปส. 
6. คณะกรรมการพจิารณาประเมนิความสามารถห้องปฏิบตัิการในขอบข่ายท่ียื่น
ขยาย 

 4. พัฒนาศักยภาพหน่วยงานเข้าสู่
มาตรฐานสากล (ISO 17025 ISO 
9001 และ ISO/IEC 17020) 
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 50) 

1. จัดทำคู่มืองานตรวจสอบแตล่ะแอปพลิเคชั่น รวมถึงคู่มือสำหรับงานบริหาร
ทั่วไป 
2. จัดทำแนวปฏิบัตสิำหรับการควบคุมระบบงานเอกสาร 

 5. พัฒนาระบบเตรียมพร้อม
แห่งชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามทางนิวเคลยีร์และรังสีให้มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทและ
การยอมรับในด้านความมั่นคงของ
ไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 75)  

1. จัดทำและยกร่างแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทในการเฝา้ระวัง เตรยีมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 –  2565 (พัฒนาศักยภาพบุคลากร) 
 - การอบรม (เข้าร่วมอบรมในระดบันานาชาติ และจดัอบรม
ภายในประเทศ) 
 - การประชุม (เข้าร่วมประชุมทั้งในระดับระหว่างประเทศ และ
ภายในประเทศ) 
3. มีแบบจำลองทางคณิตศาสตรส์ำหรับการแพร่กระจายของวัสดุกมัมันตรังสีใน
อากาศ (Atmospheric Dispersion Modelling) ที่ปลดปล่อยจากอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการสะสมบนพื้นดิน (Deposition Modelling) ของ
วัสดุกัมมันตรังสีตามสภาพอากาศที่แตกต่างกัน 
4. ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรยีมความพร้อมฉุกเฉนิทาง
นิวเคลียร์และรังส ี
5. ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ 
6. กตส.กปฉ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยจะมีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายโดยใช้
วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ (Major Public Event) 

 6. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ระดับประเทศไปสู่ระดับภูมภิาค

ศึกษาข้อมูลและวางแผนเพื่อเตรียมการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสีระดับประเทศ รวมทั้งวางแผนการผลักดัน
เพื่อให้ศูนย์การฝึกอบรมดังกล่าวกา้วสู่การเป็นศูนย์การฝึกอบรมที่มี
ประสิทธิภาพระดับภูมภิาคและนานาชาติ 
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อาเซียน (Regional Training 
center) 
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 20) 

 7. การเสรมิสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย/ความมั่นคงปลอดภัยแก่
บุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
(ภายนอก) 
(ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการ
ดำเนนิงานให้บรรลุเปา้หมาย คดิ
เป็นร้อยละ 70) 

1. ดำเนินการประกาศนโยบายโดย ลปส. เพื่อขับเคลื่อนให้ปี พ.ศ. 2563 เป็นปี
แห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยแก่
บุคลากรของ ปส. 
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย/
ความมั่นคงปลอดภัย ภายในหน่วยงาน ดังนี ้
 - แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงานของ ปส. เพื่อเสนอนโยบาย มาตรการ และแผนงานด้านการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัภายในองค์กร 
 - แต่งตั้งคณะทำงานด้านวันธรรมความปลอดภัยของ ปส. เพื่อศึกษา 
วิเคราะห์ และประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ ปส. 
 - แต่งตั้งคณะทำงานด้านวัฒนธรรมความมั่งคงปลอดภัยของ ปส. เพือ่
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยของ ปส. 
 - ปรับปรุงค่านยิมหลักของ ปส. เป็น "ATOMS" โดยเพิม่ "S" ซึ่งหมายถึง Safety 
and Security เพื่อมุ่งเนน้การเสรมิวฒันธรรมใหเ้กดิขึ้นกับบคุลากรของ ปส.ทุกคน 
3. ดำเนินการเตรียมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเสรมิสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยขององค์กรร่วมกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (Safety 
together) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) เพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานใช้
ประโยชน์และหน่วยงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย 
4. สลก. ได้ดำเนินการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ดังนี้ 
 - การส่งบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา 
ภายในประเทศ ทั้งที่ ปส. จดัเองและหน่วยงานภายนอกเปน็ผูจ้ัด อย่างตอ่เนื่อง 
 - สร้างวฒันธรรมการใช้เครื่องคอมพวิเตอรส์ำนักงาน และเครื่องพมิพิ์ โดยสร้าง
ความตระหนักให้บคุลากรทุกกลุม่งาน ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทันท ี
 - สร้างวัฒนธรรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของสำนักงานฯ โดยสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากร มีการเปิด - ปิดไฟฟ้า แสงสว่างเท่าที่จำเป็น และปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานทันที 
 - สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยดา้นการใช้รถยนตส์่วนกลาง โดยให้
พนักงานขับรถยนต์ ขับรถอย่างระมัดระวัง คาดเข็มขัดทุกครั้ง และปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
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  ทั้งนี้ ผู้บริหาร ปส. และ กยผ.กนผ. ได้วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
  1) การวัดผลความสำเร็จในแต่ละเป้าหมายนั้นทำได้ยากและยังขาดความชัดเจน เนื่องจากไม่
มีหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดผล (Criteria) และไม่มีตัวชี้วัดกำกับเป้าหมายต่างๆ ในแต่ละระยะ ปส. จึงควรมีการ
กำหนดตัวชี้วัดกำกับเป้าหมายทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแต่ละ
เป้าหมายได ้
  2) ผลการดำเนินงานบางส่วนไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือยังไม่สามารถสื่อให้เห็น
ถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะผลการดำเนินงานนั้นๆ เป็นการดำเนินงานในช่วงเริ่มต้น จึงยังไม่
เกิดผลสำเร็จที ่สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เช่น การประชุมต่างๆ การจัดตั้ง
คณะทำงานต่างๆ เป็นต้น 
  3) สำหรับเป้าหมายระยะยาวบางเป้าหมาย ที่ยังไม่มีผลการดำเนินงานนั้น หน่วยงานควรมี
การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้
ชัดเจน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ทันตามกำหนดเวลา 
  4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาของ ปส. ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการ
ดำเนินงานทุกสาขา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้มีเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
และใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน 
  5) ผลการดำเนินงานบางส่วนที ่มุ ่งตอบสนองต่อเป้าหมายในแต่ละระยะนั้น เ ป็นการ
ดำเนินงานที่ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่ ปส. ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ แต่เป็นการดำเนินงานที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างประเทศ หรือเป็นการดำเนินงานที่ไม่ได้ใช้งบประมาณเลย 
เช่น การดำเนินงานด้านพันธกรณีและความร่วมมือต่างๆ กับต่างประเทศ การดำเนินงานด้าน Security เป็น
ต้น จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ดังนั้น ในการดำเนินงานหลังจากนี้ ปส. ควรต้องมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
เป้าหมายต่างๆ โดยอ้างอิงและใช้เงินงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มากยิ่งขึ้น 
  6) เป้าหมายตามแผนที่นำทางที่ยังไม่บรรลุ ดังนี้ 
   (1) ยกระดับห้องปฏิบัติการรังสีสู ่ระดับปฐมภูมิ (primary laboratory) เพื่อเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค 
   (2) พัฒนาศักยภาพระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยรองรับการใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเน้นงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยจากภายนอกองค์กร ทั้งมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานรัฐอื่นๆ ตอบโจทย์งานวิจัยเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 
   (3) สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเปลี่ยนบทบาทจาก
ประเทศผู้ได้รับความช่วยเหลือ เป็น Technology provider ในด้านที่ ปส. มีความพร้อม 
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   (4) จัดตั ้งศูนย์ความร่วมมือทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ (IAEA collaborating center for the nuclear forensics) 
   5) การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาค 
 
4.2 ผลการดำเนินโครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั ้งสิ ้น 322,545,500 บาท โดยมีผลใช้จ่าย
งบประมาณภาพรวมของ ปส. ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ดังนี้ 

 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
แผนรายจ่ายประจำ 26.08 64.17 82.20 100.00 
ผลรายจ่ายประจำ 26.08 46.45 74.99 95.98 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน + คงเหลือ 4.02 
แผนรายจ่ายลงทุน 0.00 33.94 70.24 100.00 
ผลรายจ่ายลงทุน 0.00 0.00 2.22 7.44 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน + คงเหลือ 92.56 
แผนรายจ่ายภาพรวม 17.31 54.00 78.18 100.00 
ผลรายจ่ายภาพรวม 17.31 30.83 50.51 66.19 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน + คงเหลือ 23.81 
 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มียอดเบิกจ่ายรวม 213,495,067 บาท คิดเป็นร้อยละ 
66.19 ของงบประมาณทั้งหมด โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 205,427,599 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.98 
ของรายจ่ายประจำทั้งหมดของ ปส. และรายจ่ายลงทุน จำนวน 8,067,468 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของ
รายจ่ายลงทุนทั้งหมดของ ปส. ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ทำให้ ปส. มีการโอนงบประมาณส่วนหนึ่งคืนกระทรวงการคลัง ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ รวมถึงมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณท่ีเป็นเงินเหลือจ่ายมาใช้ในการดำเนินการที่จำเป็นแต่ไม่มีงบประมาณรองรับ 
   สำหรับงบประมาณในส่วนของโครงการนั้น ปส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปส. มี
โครงการทั้งหมด 25 โครงการ ได้รับงบประมาณโครงการทั้งสิ้น จำนวน 128,692,200 บาท แบ่ งเป็นรายจา่ย
ประจำ จำนวน 20,178,800 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 108,513,400 บาท โดยมีการโอนงบประมาณ
คืนกระทรวงการคลัง ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 292,624 บาท ทำให้ ปส. เหลือ
งบประมาณโครงการสุทธิอยู่ที่ 128,399,576 บาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แล้ว 20,724,665 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.10 ของงบประมาณโครงการทั ้งหมด และอยู ่ในระหว่างการ
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ดำเนินงาน 91,432,903 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.05 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และมีงบประมาณ
โครงการคงเหลือ 16,242,008 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.62 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด 
 
  4.2.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด รวม สูงกว่าแผน เป็นไปตามแผน ต่ำกว่าแผน 
ตัวชี้วัดร่วมกระทรวง 10 7 0 3 
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 32 14 8 10 

รวม 42 21 8 13 

 
   ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) รวม
ทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า 
   1) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) เป็นตัวชี้วัด
เกี่ยวกับถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี และตัวชี้วัดเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และ
กฎหมาย 
   2) ตัวชี้วัดที่สูงกว่าแผนเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่นับจำนวนผลผลิต (จำนวนครั้ง 
จำนวนคน จำนวนเรื่อง) ซึ่งมีตั้งค่าเป้าหมายที่ต่ำเกินกว่าการดำเนินการจริง จึงควรมีการทบทวนค่าเป้าหมาย
ให้มีจำนวนสูงขึ้น โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
   และมีจำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด 
เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า 
   1) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานที่ต่อเนื่องกับการจัดหางบลงทุน เมื่อไม่สามารถจัดหางบลงทุนได้ หรือจัดหางบลงทุนได้ช้า  
จึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วย 
   2) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายบางส่วน เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมประเภทการประชุม อบรม สัมมนา การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ซึ่ง ปส. ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วย 
  4.2.3 ผลการดำเนินงานโครงการ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปส. ได้ดำเนินโครงการจำนวน 25 โครงการ โดยมี
โครงการที่มีท้ังผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีจำนวนทั้งสิ้น 
11 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีข้อสังเกตในแง่ของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการขับเคลื่อนโครงการดังนี้ 
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   ประสิทธิภาพ 
   การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ครบถ้วนตามแผนการใช้จ่าย โดยมีสาเหตุสำคัญดังนี้ 
   1) มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ต้องมี
การจัดหางบลงทุน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้มีอุปสรรคในเรื่องของ
กระบวนการทางเอกสารและการติดต่อประสานงาน รวมถึงมีการเรียกคืนงบประมาณจากส่วนราชการเพื่อใช้
ในการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ ปส. ต้องคืนงบประมาณจำนวนหนึ่ง ให้กับกระทรวงการคลัง 
โดยเฉพาะงบประมาณในส่วนที่ยังไม่มีการผูกพันสัญญา หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน และส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ในที่สุด 
   2) รายจ่ายประจำ มีงบประมาณคงเหลือ สาเหตุเป็นเพราะ ปส. มีการยุบรวมหรือ
ยกเลิกจัดกิจกรรมบางกิจกรรม หรือมีการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมใหม่ อันเนื่องมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ส่งผลให้ ปส. ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของ
การรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนมากได้ นอกจากนี้ กิจกรรมการดำเนินงานบางส่วน มีความเก่ียวของต่อเนื่อง
กับงบลงทุน โดยในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบพลางก่อน ซึ่ง
ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งหมด ทำให้ ปส. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมโครงการบางกิจกรรมได้ จึงส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   3) รายจ่ายลงทุน มีงบประมาณคงเหลือ สาเหตุเป็นเพราะรายการงบลงทุนส่วนใหญ่
ของ ปส. มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะด้าน ไม่สามารถจัดหาหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
ต้องมีการสั่งผลิตหรือประกอบเป็นพิเศษ มีการจัดซื้อจากต่างประเทศ และเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 
ส่งผลให้การติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตทั้งภายในและต่างประเทศเป็นไปด้วยความลำบาก จึงส่งผล
กระทบอย่างมากต่อยอดการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการในภาพรวม 

ประสิทธิผล 
   1) โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ COVID-19 และผลกระทบจากการโอนงบประมาณคืนกระทรวงการคลัง ตาม พ.ร.บ.โอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 
   2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ระดับผลผลิต 
   3) การกำหนดตัวชี้วัดของผลผลิตส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งไม่สามารถสะท้อน
ความสำเร็จในเชิงการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมได้ เช่น ตัวชี้วัดการนับจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม หรือการนับ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   4) การกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานบางส่วน มีความเกี่ยวเนื่องกับรายการงบ
ลงทุนเพียงอย่างเดียว โดยไม่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ทำให้การวัด
ประสิทธิผลการดำเนินงานไม่สามารถสะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   5) บางกิจกรรมไม่มีกำหนดการดำเนินงานที่ชัดเจน หรือมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ
ดำเนินการได้สูง ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานสำรอง เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจไม่ให้กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
   6) บางกิจกรรมมีการกำหนดแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้โครงการสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ โดยที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด 
หรือใช้จ่ายงบประมาณในจำนวนไม่มาก 
 
4.3 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี 
พ.ศ. 2563 - 2565) 

 ปส. ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรภายใน ปส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อ
แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2564 – 2568 ซึ่งในภายหลังได้ปรับใหม่เป็นแผนปฏบิตัิ
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้สอดคล้องตามช่วงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์และเป็นข้อมูลตั้งต้นที่จำเป็นในการนำมาปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

 1) ประเด็นและข้อเสนอแนะต่อวิสัยทัศน์ 
  (1) ควรแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ ปส. ในการ “ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ

รังสี” มากกวา “การกำกับดูแลการใช้” เพราะคำว่ากำกับดูแลนั้นค่อนข้างสื่อและเน้นไปในทางการบังคับใช้
และการลงโทษทางกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้ภาพลักษณ์ของ ปส. ดูไม่เป็นมิตรในสายตาของประชาชน 

  (2) วิสัยทัศน์ควรครอบคลุมทางด้านความมั่นคงด้วย เนื่องจากงานของ ปส. มีความ
เกี่ยวข้องทั้งความม่ันคง (Security) และความปลอดภัย (Safety) 

  (3) ควรใช้คำภาษาไทยที่มีความหมายชัดเจนและรัดกุมแทนคำศัพท์ต่างประเทศ 
และมีการกำหนดนิยามในคำที่มีความหมายเฉพาะให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ได้ 

  (4) วิสัยทัศน์ควรครอบคลุมในเรื่องการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ด้วย 
 2) ประเด็นและข้อเสนอแนะต่อพันธกิจ 
  (1) พันธกิจมีความทับซ้อน ไม่แสดงถึงความชัดเจนในการเป็นหน่วยงานกำกับดูแล 

โดยไม่ใช่หน่วยงานบริการหรือหน่วยงานสนับสนุน เพราะจะไม่มีหน่วยงานที่เป็นกลางในการตรวจสอบควบคุม
การใชรังสีและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 

  (2) พันธกิจด้านการเผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชนนั้น ควรเปลี่ยนเป็น สื่อสารสร้างการรับรู้มีส่วน ร่วมของ
ประชาชน (ในฐานะหน่วยกำกับดูแลฯ) มากกวา 

  (3) พันธกิจต่างๆ ในทางปฏิบัติขาดความเชื่อมโยงเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
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  (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพื่อสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีความขัดแย้งกับตัวบทกฎหมายที่การเก็บ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนผู้ประกอบการและไม่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

  (5) งานวิจัยและพัฒนาไม่ควรเป็นพันธกิจหลักของ ปส. 
  (6) การปฏิบัติตามพันธกิจควรเป็นเชิงรุก และต้องมีความสะดวกรวดเร็วในทางปฏิบัติ 
  (7) พันธกิจด้านการเผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจาก

การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชนนั้น ควรกล่าวถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและชุมชน
ในแง่ท่ีว่า รังสีไม่ได้มีอันตรายอย่างที่คิด หากมีการจัดการที่ปลอดภัย 

  (8) ควรเพ่ิมบทบาทในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เนื่องจาก ปส. ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 
  (9) พันธกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือ

สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจนั้น ควรเป็นการวิจัยและพัฒนาจนได้
นวัตกรรมที่สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย มากกว่า 

  (10) พันธกิจด้านการเผยแพร่ความรู้นั้น ประชาชนเข้าถึงได้ยาก ควรให้ความรู้และ
การป้องกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อคนทั่วไปจะได้ทราบลักษณะการป้องกันหรือปฏิบัติตนในขณะที่มี
สถานการณ์นั้น 

 3) ประเด็นและข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
  (1) ยุทธศาสตร์หลายข้อมีที่มาที่ไปที่ไม่มีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนเพียงพอ และไม่

ยึดโยงกับวิสัยทัศน ์
  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรมีความมุ่งเน้นทางด้านเทคนิคทางนิวเคลียร์

และรังสีเป็นส่วนใหญ่ เห็นควรเพิ่มเติมในด้านอื่นด้วย เชน ด้านการจัดการ ด้านดิจิทัล ด้านการบริการ ด้าน
การประชาสัมพนัธ์ 

  (3) ควรมีการทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

  (4) ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของ ปส. และไม่สามารถวัด
ความสำเร็จที่แท้จริงของยุทธศาสตร์นั้นๆ เช่น การวัดจำนวนกฎหมายลำดับรองที่จัดทำแล้วเสร็จ ไม่ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความมีคุณภาพของกฎหมายและความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการเป็น Smart OAP ที่
ไม่ควรวัดความสำเร็จจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

  (5) ตัวชี ้ว ัดไม่สะท้อนถึงการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการในการับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ 

  (6) ยุทธศาสตร์อาจไม่สามารถปฏิบัติได้จริง และการวัดผลตามตัวชี้วัดทำได้ยาก จึง
ส่งผลให้ผลที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ 

  (7) ตัวชี้วัดขาดความท้าทาย 
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  (8) ตัวชี้วัดที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ
คุณภาพงานและมาตรฐาน 

 4) ประเด็นและข้อเสนอแนะต่อกลยุทธ์ 
  (1) ควรมีกลยุทธ์ด้านการสร้างเครือข่ายการกำกับดูแลฯ 
  (2) ควรมีกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการวิจัยทางด้านสังคม เพื่อพัฒนาองค์กรในการ

รองรับการกำกับดูแล 
  (3) ควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมงานทางด้านการพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
5) ประเด็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ปส. 

     ผู้บริหารหน่วยงานระดับต้นขึ้นไปและผู้เชี่ยวชาญควรเป็นผู้วิเคราะห์และกำหนด
แผนงาน/โครงการ และถ่ายทอดลงมาตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและบูรณาการการทำงานตามโครงสร้างอย่างแท้จริง 

 6) ปัญหาอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ปส. 
  (1) ขาดความร่วมมือในการแบบบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานใน ปส. 
  (2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงพอ บุคลากรขาดการทำงานเป็นทีมและ

ทักษะการคิดนอกกรอบภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและการทำงานในวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

  (3) การเปลี่ยนแปลงและความไม่ต่อเนื่องของนโยบายผู้บริหาร 
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สว่นที ่5 

สาระส าคญัแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. 

 
 
 
 
 
5.1. ภาพรวม 

5.1.1 วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ 

ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม”  
ภายใต้แนวคิด “SMART OAP” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คำอธิบาย: ปส. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล 
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยยกระดับการพัฒนาการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด 
“SMART OAP” คือ  

S = Standards:  
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี โดยยึดหลักการความปลอดภัย ความมั่ นคงปลอดภัย 

และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล 
M = Management and Infrastructures:  
การบริหารจัดการด้านการกำกับ ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์ ระบบการบริหาราชการ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้มีความครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง สามารถสนับสนุนการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และการพัฒนาระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพ การยกระดับมาตรวิทยารังสี ห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

A = Awareness and Human Resources:  
การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ผ่านการสื ่อสารต่อ

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
กำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

R = Research and Development (Innovation):  
การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล รวมทั้งการสร้าง

เคร ือข ่ายและถ่ายทอดองค์ความร ู ้ด ้านการว ิจ ัยเพื ่อความปลอดภัยทางนิวเคล ียร ์และร ังส ีให ้แก่
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

T = Transformations and Transparency:  
การพลิกโฉมการให้บริการและการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ีอ

รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง ปส. ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกระบวนการ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ดิจิทัล ตลอดจนบุคลากร เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้โอกาสได้อย่างเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.1.2 พันธกิจ 
 1) กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ

ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
2) เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี  รวมถึงพัฒนากฎหมายเพ่ือ

สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย 
4) เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
5) เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์

และรังสีให้แก่ประชาชน 
 

5.1.3 ภารกิจตามกฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงแบ่งส ่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื ่อส ันติ กระทรวงการอุดมศึกษ า

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 กำหนดให้สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลัก
ในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และกำกับให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทาง
สันติให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้ 
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1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
3) กำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
4) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการกำกับดแูล

ความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
6) ประสานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและ

ดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

5.1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองตรวจสอบทาง 
นิวเคลยีร์และรังสี  

(กตส.) 

กองอนุญาตทาง 
นิวเคลยีร์และรังสี  

(กอญ.) 

กองพัฒนาระบบและ 
มาตรฐานกำกับดูแล 

ความปลอดภัย  
(กพม.) 

กองยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน (กยผ.) 

สำนักงาน 
เลขานุการกรม  

(สลก.) 

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

คณะกรรมการพลังงาน 
นิวเคลยีร์เพื่อสันติ (พ.น.ส.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.) 

กลุ่มกฎหมาย (กกม.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 

รองเลขาธิการ (2) ผู้เช่ียวชาญ (5) 

*ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค (ศปส.) 

*ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนวิเคลยีร ์
และรังสี (ศปร.) (กตส.) 

*หน่วยงานจัดต้ังภายใน 
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5.1.5 ค่านิยมองค์กร 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ของ ปส. ได้กำหนดค่านิยมองค์กร (ตามประกาศ ปส. เรื่อง 

ค่านิยมองค์กรของ ปส. ณ วันที่ 30 มกราคม 2563) เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรในการยึดถือนำไปปฏิบัติ
ใช้ โดยมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น โดยค่านิยมของสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ คือ “ATOMS” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

A = Accountability ความรับผิดชอบ 
T = Transparency ความโปรงใส 
O = Observant ใส่ใจในรายละเอียด 
M = Masterful เชี่ยวชาญ 
S = Safety and Security ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย 

 
แผนยุทธศาสตร์ ปส. ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 28 ประเด็นมุ่งเน้น เพื่อให้สามารถ

ดำเนินงานได้ตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ทั้งระยะสั้น (พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (พ.ศ. 2567 -2568) และ

ระยะยาว (พ.ศ. 2569 - 2570) ภายใต้แนวคิด “เน้นเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นเรื่องท่ีเก่ง เน้นสร้างเครือข่ายท้ัง

ในและต่างประเทศ”โดยการเน้นเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเน้นเรื่องท่ีเก่ง คือ มุ่งเพ่ิมศักยภาพเพ่ือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนใน

เรื่องที่ ปส. มีศักยภาพสูง ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งอาเซียน ศูนย์กลางเรียนรู ้ด้านนิติ

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน และศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเน้น

สร้างเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความมีเอกภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 

20 ปี
ด้านความม่ันคง

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท

1. ประเด็นความม่ันคง 2. ประเด็นการต่างประเทศ
20. ประเด็นการบริการประชาชน 

และประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(ร่าง) 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13

นโยบายและ
แผน

ระดับชาติ
ว่าด้วย

ความม่ันคง
แห่งชาติ

แผนท่ี 4 การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ

นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้าน

พลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ 4. การใช้พลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือการพัฒนาประเทศ

กรอบ 
อววน.

/แผน ววน.

SMART

OAP

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

3. ผู้ท่ีเก่ียวข้อง (Interested 
Parties) และประชาชน รับรู้ข้อมูล
และมีความรู้ทางด้านนิวเคลียร์และ
รังสี และความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และ
ความรู้เก่ียวกับภารกิจของ ปส.

ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของผู้ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพท่ีผ่าน

เกณฑ์การประเมินในแต่ละ
หลักสูตร/กิจกรรม

2. ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของ ปส. 

3. ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการ

ส่ือสารภายในองค์กร

3. ร้อยละของผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล
ข่าวสารตามท่ีคาดหวัง

กลยุทธ์ 1.1 เพ่ิมศักยภาพการ
ก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

1.2 พัฒนาการก ากับดูแล
ความม่ันคงปลอดภัย
ร่วมกับเครือข่ายความ
ม่ันคงของประเทศและ

นานาชาติ

1.3 พิทักษ์ความปลอดภัย
ให้สอดคล้องตามข้อก าหนด

และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

2.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือก ากับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี

3.1 ยกระดับการบริหาร
จัดการด้านการก ากับดูแล

นิวเคลียร์และรังสี

3.2 ยกระดับระบบดิจิทัล
ด้านการก ากับดูแลและ

การให้บริการ

3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ประเด็น
มุ่งเน้น

1. กระบวนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
2. การเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
3. การก ากับดูแลกากกัมมันตรังสี
4. การเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา
ศักยภาพศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ า
ภูมิภาค

4. ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี ของประเทศ

6. การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี

7. การวิจัยด้าน Nuclear safety
8. การวิจัยด้าน Radiation safety
9 . การวิจัยด้าน Waste & NORM & Consumer Product & 
Commodities Goods
10.การวิจัยด้าน Security & Safeguards
11. การวิจัยด้าน EPR & Monitoring
12. การวิจัยด้าน Legal Socio-Economy
13. การวิจัยด้าน NQI/Metrology

14. การสนับสนุนทางเทคนิคจากหน่วยงานภายนอก
 (TSO)
15. การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือก ากับดูแลสู่ภูมิภาคอาเซียน

16. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
มาตรการ
17. ระบบบริหารราชการ นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแล 
18. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

19. ระบบดิจิทัลส าหรับการก ากับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังสี และการบริการ
ดิจิทัลท่ีมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
และระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

20. ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการครอบคลุม
ทุกช่วงการใช้งาน
21. มาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ
22. การยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

23. ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

24. บุคลากรด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
25. ทักษะและความรู้ของบุคลากร
ของ ปส. เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล

26. การส่ือสารภายในองค์กร 27. การส่ือสารกับผู้รับบริการ
28. การส่ือสารกับประชาชน และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง (Interested Parties)

ร้อยละความส าเร็จในการขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนาท่ีพร้อมส าหรับน าไปใช้
ในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนท่ีก าหนด

12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์2. การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์

Awareness and Human Resources
1. การยกระดับประสิทธิภาพด้านการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล

ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และส่ิงแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการก ากับดูแลของ ปส. งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

5.1.6 ผังเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส.

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กร SMART ด้านการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ประเด็นการเกษตร 
4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

23. ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม 1. ประเด็นความม่ันคง

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการก ากับดูแลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความม่ันคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

4.2 ส่ือสารภายในเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีและ
ส่ือสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ์

2. บุคลากรด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมกับภารกิจ และมีความ

ผูกพันองค์กรท่ีดี

4. การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบ
ก้าวกระโดดและอย่างย่ังยืน

1. การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต

3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับข้ันแนวหน้าท่ีก้าวหน้าล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อม
ของประเทศในอนาคต

1. การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

ย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต

Transformations and Transparency

3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ดังน้ี
1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการการก ากับดูแลมีความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2) ระบบการบริหารจัดการด้านการก ากับดูแลท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สร้าง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน

3) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือท่ีมีอยู่สามารถเพ่ิมสมรรถนะด้านการก ากับดูแลและการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

4) ระบบดิจิทัลท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล
5) ยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นศูนย์กลางทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน

ร้อยละความส าเร็จในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และ
รังสี

4. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการส่ือสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
Standards Research and Development Management and Infrastructures

1. ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสี

2. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล
3. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีท่ีไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด
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5.2 แผนปฏิบัติราชการ 
5.2.1 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน 

จากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) คณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  และบุคลากรทุกระดับของ 
ปส. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการ
กำหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 

1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการ
กำกับดูแลของ ปส. 

1.2 ตัวช้ีวัด :  
1.2.1 ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 
1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
1.2.3 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 

 
1.3 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
1.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 1  
กระบวนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายในทุกกลุ่มการใช้งาน  
2. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี
ด้วยตนเอง (Self-Assessment) สำหรับสถานประกอบการทางรังสี รวมทั้งให้
มีการกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
3. จัดทำมาตรฐานการกำกับตามหลักประกันคุณภาพ เช่น ISO รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (เป็นหนึ่งในขั้นตอนในการทำ ISO) (เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ที่ 4) 
4. จัดทำและส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมและประกันคุณภาพจากการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์และรังสี (Quality Assurance/Quality management: QA/QM) 
5. ขอรับการประเมินตนเองจาก IAEA ในการพัฒนาองค์กร เช่น IRRS  
6. พัฒนาข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ทางเทคนิคที่อยู่นอกจากที่กฎหมายกำหนด 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
7. สนับสนุนทางเทคนิคแก่สถานประกอบการทางรังสีให้สามารถปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเ ติม 
พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความรู้ทางเทคนิค การจัดทำแนวทาง/แนวปฏิบัติ  
การจัดทำประกาศ คู่มือ เอกสารทางเทคนิคต่างๆ 
8. เตรียมความพร้อมการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ 
9. พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบโดยการนำระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลให้
สามารถตรวจต ิดตามได้จาก ปส. (online-remote inspection) โดยใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5G) (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3) 
10. ส่งเสริมและจัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านความปลอดภัย  (TSO)  
จากหน่วยงานภายนอก โดย ปส. ต้องสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการรับรอง TSO 
(เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 2)  
11. ตรวจวัด ติดตาม และประเมินปริมาณรังสีทั้งในร่างกายและในสิ่งแวดล้อม 
เพื ่อสนับสนุนการตัดสินใจทั้ งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 2)  
12. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ที่มีความเชื่อมโยงกันและสามารถเข้าถึงข้อมูล
เพ่ือนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการกำกับดูแล (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3)  

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 2  
การเฝ้าระวังภัยและระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 

1. บูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีและการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 
3. จัดทำแผน แนวทางและเกณฑ์ทางเทคนิคที่เป็นมาตรฐานในการบริหาร
จัดการผู้ได้รับผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. จัดทำแผน แนวทางและเกณฑ์ทางเทคนิคที่เป็นมาตรฐานในการเฝ้าระวัง
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสี 
5. จัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อมที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุก
เวลาด้วยระบบดิจิทัล (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 3  
การกำกับดูแลกาก
กัมมันตรังสี 

1. จัดทำและทบทวนนโยบาย รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านกำกับดูแลการ
จัดกากกัมมันตรังสีและการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้ว รวมถึงการรื้อถอนและ
ควบคุมกากกัมมันตรังสีทุกขั้นตอนตั้งแต่การใช้จนถึงข้ันสุดท้าย 
3. เตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลในการขจัดกากฯท่ีเหมาะสมกับประเทศ 
4. จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสี  
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
3. การปรับโครงสร้างให้ม ีกลุ ่มงานด้านการกำกับดูแลกากฯ ( เช ื ่อมโยง
ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 4 
การเสริมสร้างเครือข่าย
และพัฒนาศักยภาพศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติประจำ
ภูมิภาค 

1. เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และเพิ่มศักยภาพศูนย์ปรมาณูภูมิภาค ให้สามารถ
ออกใบอนุญาตและตรวจสอบสถานประกอบการได้ 
2. พัฒนาระบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการกำกับดูแลในส่วน
ภูมิภาค รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและความมั ่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
3. การปรับปรุงโครงสร้าง ปส. ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานภูมิภาคตามกฎหมาย 
(เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3)  

1.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศ
และนานาชาติ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 5 
ความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
ของประเทศ 
 

1. บูรณาการฝึกซ้อมและประสานงานด้านความม่ันคงกับทุกภาคส่วน 
2. ดำเนินการตามแผนระดับชาติด้านความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
3. ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุ
นิวเคลียร์ ทั้งในเรื่องการเก็บ การใช้งาน การขนส่ง สำหรับสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี  

1.3.3 กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 6 
การพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

1. กำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาทะเบียนและ
สินค้าคงเหลือให้ทันสมัย สอดคล้องกับข้อกำหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 2.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
ของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.2 ตัวชี้วัด : 2.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้
ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนที่กำหนด 
 
 2.3 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 

กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
2.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 7  
การวิจัยด้าน Nuclear 
safety 

1. ว ิจ ัยเพื ่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาพื ้นที ่ก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาเกี่ยวกับการก่อสร้าง และ
ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งพิจารณาการออกแบบและการประเมิน
ความปลอดภัย และการเสื่อมสภาพ 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาเกี่ยวกับการเลิกดำเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
4. ผลักดันงานวิจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพระบบการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยรองรับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ร่วมกับทีมวิจัยจาก
ภายนอกองค์กร ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐอ่ืน 
5. วิจัยทางด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 8  
การวิจัยด้าน Radiation 
safety 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประเมินระดับรังสีและการกำบังรังสี (การประเมินความปลอดภัย) 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลิกใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
3. วิจัยและพัฒนามาตรการเพื่อจำกัดการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้าน NDT หรือลักษณะการใช้ประโยชน์อื ่นที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ
ปริมาณรังสีสูง 
4. วิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ 
5. ว ิจ ัยและพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีผ ู ้ปฏิบ ัติงานและ
ประชาชนทั่วไป 
6. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีในระหว่างการจัดเก็บและ
การขนส่ง 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
 
 
 

 

8. ผลักดันงานวิจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพระบบการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยรองรับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ร่วมกับทีมวิจัยจาก
ภายนอกองค์กร ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐอ่ืน 
9. วิจัยทางด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 9  
การวิจัยด้าน Waste & 
NORM & Consumer 
Product & 
Commodities Goods 

1. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี (Waste) เช่น 
น้ำทิ้งจากสถานพยาบาล หรือการวิจัยในประเด็นเร่งด่วนทางด้านการบริหาร
จัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ 
2. ว ิจ ัยเพื ่อสนับสนุนการกำกับวัสดุก ัมมันตรังสีที ่ เก ิดขึ ้นในธรรมชาติ 
(Naturally occurring radioactive material (NORM) 
3. วิจัยเพื ่อสนับสนุนการกำกับดูแลกัมมันตรังสีในสินค้าอุปโภคบริโภค 
(Consumer Product) 
4. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและการแก้ปัญหาการปนเปื้อนในเศษโลหะ 
(Scrap Metal) 
5 . ว ิจ ัยเพ ื ่อสน ับสน ุนการกำก ับด ูแลก ัมม ันตร ังสี ในส ินค ้าโภคภ ัณฑ์
(Commodities Goods) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 10  
การวิจัยด้าน Security & 
Safeguards 

1. วิจัยและพัฒนาแนวทางสนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในระหว่างการเลิกดำเนินการเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 
3. วิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับทางนิวเคลียร์และรังสี ตามช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ 
4. วิจัยทางด้านวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security culture)  

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 11  
การวิจัยด้าน EPR & 
Monitoring 

1. วิจัยและพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. ประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำหนดวิธีการ/แนวทาง/มาตรการฟื้นฟูและลดการ
ปนเปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อม 
4. วิจัยและพัฒนาระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสี 
5. การเสริมสร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนทางด้าน
การเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
และประเทศที่มีพรมแดนติดกัน 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 12 
การวิจัยด้าน Legal 
Socio-Economy 

1. ศึกษาผลกระทบของกฎหมายและระดับการรับรู้กฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจด้าน
กฎหมายและการกำกับดูแล 
3. วิจัยเพ่ือสนับสนุนการกำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายใต้ข้อกฎหมายต่างๆ 
4. ทบทวนแผนการวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นการดำเนินงานระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
5. วิจัยทางด้านสังคม เพ่ือพัฒนาองค์กรในการรองรับการกำกับดูแล 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 13  
การวิจัยด้าน 
NQI/Metrology 

1. วิจัยและพัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทดสอบ สอบ
เทียบทางรังสี กัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ 
2. วิจัยและพัฒนาความสามารถด้านการวัดรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุ
นิวเคลียร์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ 
3. บำรุงรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน การสอบเทียบและ
รับรองทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ 
4. พัฒนาค่าขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบ (CMC) 

2.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 14  
การสนับสนุนทางเทคนิค
จากหน่วยงานภายนอก 
(TSO) 
 

1. เสริมสร้างเครือข่ายและการบูรณาการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
ต่างๆ และหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อลดงานบางกิจกรรมให้มหาวิทยาลัย
ดำเนินการแทน เช่น การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ผลจากการทดสอบ เป็นต้น 
2. วิเคราะห์ความต้องการที่เป็นไปได้สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก
ภายนอกรวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาตสำหรับองค์กรสนับสนุนด้าน
เทคนิค (TSO) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 15  
การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อกำกับดูแลสู่ภูมิภาค
อาเซียน 
 

1. ขยายขอบเขตการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิก 
2. สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเปลี่ยนบทบาท
จากประเทศผู้ได้รับความช่วยเหลือ เป็น Technology provider ในด้านที่ 
ปส. มีความพร้อม 
3.  ถ ่ายทอดค่ามาตรฐานและสอบย ้อนกลับไปย ังหน ่วยว ัดสากลทางร ังสี 
กัมมนัตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
 3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ดังนี้ 
  1. Soft Infrastructures 

1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการการกำกับดูแลมีความทันสมัย และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2) ระบบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

3) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือที ่มีอยู่
สามารถเพ่ิมสมรรถนะด้านการกำกับดูแลและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

4) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมีการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการ
บริหารจัดการภายในองค์กรรองรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) มีกลไกการเปิดเผย 
แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  2. Hard Infrastructures 

5) ยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็น
ศูนย์กลางทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน 
 3.2 ตัวช้ีวัด :  

3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.2.1 (1) สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี 
3.2.1 (2) ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล 
3.2.1 (3) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศ

ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3.2.1 (4) ร้อยละความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

ประชาชน  
3.2.1 (5) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
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3.3 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 

3.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 16 
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรการ 

จัดทำและพัฒนากรอบกฎหมายให้ครอบคลุมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
รวมถึงปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดที่ให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายทุกๆ 5 ปี โดยมีการศึกษาบทเรียนและความสำเร็จ 
(Operating experience feedback system) ตามเหตุการณ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื ่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับปรุงกฎระเบียบ ซึ่ง
ครอบคลุมในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 (1) กระบวนการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
 (2) การจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
 (3) การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ
และประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง (Self-Assessment) สำหรับ
สถานประกอบการทางรังสี 
 (4) การป้องกันรังสีของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม 
 (5) การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (ไม่รวมการนำเข้า-ส่งออก) 
 (6) การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
 (7) การบริหารจัดการเพื่อการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ (Naturally occurring radioactive material: NORM) 
 (8) การบริหารจัดการเพื่อการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุ
นิวเคลียร์ในสินค้าอุปโภค Consumer Product  
 (9) การบริหารจัดการหน่วยงานให้บริการทางเทคนิค (TSO) ให้อยู่ใน
ระบบกำกับดูแล  
 (10) มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีทางการแพทย์ 
 (11) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) โดยแบ่งตามระดับต้น 
ระดับกลาง ระดับสูง เป็นการกำหนดตามการใช้ประโยชน์ (Application) 
เพ ื ่อให ้ม ีความเช ี ่ยวชาญเฉพาะด ้าน รวมถ ึงการให ้ม ีผ ู ้ ให ้คำปร ึกษา 
(Consultant) (ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนำเสนอให้คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ)  
 (12) การประสาน (Interface) ระหว่างความปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภัย (ไม่มีประเด็นที่กฎหมาย/ระเบียบที่ขัดกัน จึงจัดไว้ในลำดับ
ความสำคัญในประเด็นท้ายเพ่ือรองรับถ้ามีประเด็นที่ต้องดำเนินการเพ่ิมเติมใน
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
อนาคต และเมื่อประเมินแผนในระยะการดำเนินงานครึ่งแผน (2 ปี ) หากไม่มี
ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย จึงทบทวนนำออกจากแผนปฏิบัติราชการฯ) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 17  
ระบบบริหารราชการ 
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการกำกับ
ดูแล  

1. ยกระดับระบบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 

(1) ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ ้น มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ ลดกระบวนการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ไม่จำเป็นลง 

(2) พัฒนารูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู ่ระบบ
ดิจิทัล รวมทั ้งปรับระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ้ง (Work From Anywhere) เช่น 
ระบบการมอบหมายงาน กำกับติดตามและประเมินผลงาน 

(3) ติดตามผลและทบทวนการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง  

(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ การสื่อสาร รวมทั้งการสำรวจความต้องการของบุคลากรภายใน
ทุกระดับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงาน
และการให้บริการ 

(5) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปส. มีการติดตามประเมินผลทั ้งก่อนเริ ่มโครงการ ระหว่าง
ดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตาม ประเมินผลทั้งระบบ 

(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
ตั้งแต่การสำรวจ วิเคราะห์ความเสี่ยงจนถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม หรือ
ทดแทนของเดิม 
2. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ โดยเชื่อมโยงการทำงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 18  
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
 

1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลกับนานาประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
2. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการกำกับดูแลภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
3. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแล 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
3.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ  
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 19 
ระบบดิจิทัลสำหรับการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์
และรังสี และการบริการ
ดิจิทัลที่มุ่งเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และระบบ
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ที่มีความเชื่อมโยงกันและสามารถเข้าถึงข้อมูล
เพ่ือนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการกำกับดูแล  
 1) ระบบฐานข้อมูลภายใน ปส. 
 2) ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
 3) ระบบ Network ให้มีเสถียรภาพ 
 4) ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุนที่ครอบคลุม 
 5) ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Data storage) 
 6) การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) 
 7) ระบบการเชื ่อมโยงทั ้งหน่วยงานภายใน ปส. และรองรับการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ปส. (กำหนดว่า มีหน่วยงานภายนอกใดที่
สามารถเชื่อมโยงได้ภายใน 5 ปี) 
2. พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ 
3. การให้บริการ e-Service ผ่าน Mobile 

3.3.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 20 

ขอบข่ายของ

ห้องปฏิบัติการครอบคลุม

ทุกช่วงการใช้งาน 

1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน 
2. พัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีอยู่ให้ทันสมัย 
ครอบคลุมการสนับสนุนข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
3. การสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 21  
มาตรวิทยารังสีสู่ระดับ
ปฐมภูมิ 

1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีมาตรฐานระดับปฐมภูมิ 
(Primary standard laboratory) 
2. เพิ่มขีดความสามารถด้านมาตรวิทยารังสี และยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ปฐมภูมิ 
เพ่ือให้บริการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 22  
การยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากล 

1. เผยแพร่ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (Calibration and 
Measurement Capability: CMC) เพ่ือให้เกิดการยอมรับในระดับสากล 
2. ยกระดับห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีให้ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2567) 
4. ยกระดับเป็นศูนย์นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้บริการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (เริ่มปี พ.ศ. 2568 - 2570) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
4.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  

4.1.1 ผู ้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั ่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) เจ้าหน้าที่
ส่วนหน้า (Frontline Officer) เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ (First Responder) และผู้ปฏิบัติอื่นท่ีเกี่ยวข้อง) 

4.1.2 บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
กับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี (หมายถึง บุคลากรในส่วนภารกิจหลัก (Core functions) และส่วน
สนับสนุน (Supporting functions) ของ ปส.) (หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของ PMQA 4.0) 

4.1.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. 

4.1.4 ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส. 
 

4.2 ตัวช้ีวัด :  
 4.2.1 ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม 

4.2.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. 
4.2.3 ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมขององค์กร 
4.2.4 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามท่ีคาดหวัง 

  
  4.3 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  

กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
4.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกบัดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 23 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยและความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี  

1. พัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า (Frontline Officer) 
และเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ (First Responder)  
2. พัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)  
3. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านนิวเคลียร์
และรังสีอื่นๆ  
4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ: ประเด็นมุ่งเน้นที่ 23 หมายถึง บุคลากรภายนอก ปส. 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 24 
บุคลากรด้านกำกับดูแล
ความปลอดภัยและความ
ม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  

1. ทบทวนและพัฒนาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนกรอบอัตรากำลัง และ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ดี  
2. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  
3. จัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์  
4. มีเจ้าหน้าที ่ที ่มีความรู ้ความสามารถในการตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน  (เป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนในการทำ ISO) (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1) 
หมายเหตุ: ประเด็นมุ ่งเน้นที ่ 24 หมายถึง บุคลากรภายใน ปส. ทั ้ง Core 
Functions & Supporting functions 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 25 
ทักษะและความรู้ของ
บุคลากรของ ปส. เพื่อ
ไปสู่การเปน็องค์กรดิจิทัล 

1. พัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลของบุคลากร  
2. พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน (Mindset) มุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (feedback) จากผู้รับบริการ เพ่ือนำมา
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการดิจิทัล 

4.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 สื่อสารภายในเพื่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 26 
การสื่อสารภายในองค์กร 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อทิศทางและเป้าหมายของ ปส. เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติ 
2. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ  การปลูกฝังค่านิยม
องค์กร (Value) และการสร้างความผูกพัน (Engagement) ในการทำงาน 
3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (ทั้งความปลอดภัยในการทำงานและความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี) ของ ปส. 
4. สร้างบรรยากาศให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ประชาสัมพันธ์ พัฒนารูปแบบ และช่องทางการสื่อสารเหมาะสม 
6. สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 27 
การสื่อสารกับผู้รับบริการ 

1. สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ  
2. สร้างความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี ่ยวกับกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 28 
การสื่อสารกับประชาชน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
(Interested Parties) 

1. พัฒนารูปแบบ ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2. สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี 
3. การประเมินผลการรับรู ้ ความเข้าใจของกลุ ่มเป้าหมายเป็นระยะเพ่ือ
นำมาใช้ในการปรับปรุงการสื่อสาร 
4. เสริมสร้างความตระหนักและสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยผ่านทางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 
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 5.2.2 กรอบวงเงินงบประมาณโครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน่วยงานในสังกัด ปส. ได้เสนอโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น

มุ่งเน้นและแนวทางการดำเนินที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยในการ
ดำเนินการโครงการหนึ่งโครงการ สามารถสอดคล้องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ สำหรับการสรุปโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้ กยผ.กนผ. ได้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณตามภาคผนวก ข ดังนั้น สามารถสรุปกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ดังนี ้ 

หน่วย: ลา้นบาท 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครง 
การ 

งบประมาณรวม งบประมาณ 
ปี 2566 

งบประมาณ 
ปี 2567 

งบประมาณ 
ปี 2568 

งบประมาณ 
ปี 2569 

งบประมาณ 
ปี 2570 

รวมท้ังสิ้น 60 2,348.7991  953.3599  976.9154  171.7708  117.4103  129.3427 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
ประสิทธิภาพด้านการกำกับ
ดูแลตามมาตรฐานสากล 

12  229.2150   55.4364   39.1364   43.6164   36.8729   54.1529 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

8  187.2150 47.3864 27.5864 34.7164 29.8729 47.6529 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการกำกับ
ดูแลความมั่นคงปลอดภัย
ร่วมกับเครือข่ายความมั่นคง
ของประเทศและนานาชาต ิ

3   34.0000 8.0500 6.5500 7.9000 6.0000 5.5000 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พิทักษ์ความ
ปลอดภัยใหส้อดคล้องตาม
ข้อกำหนดและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

1    8.0000 0 5.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การกำกับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังส ี

17  138.7820 41.5254   26.6530 46.5284 15.5114 8.5638 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรูเ้พื่อ
สนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัย 
 

16  135.8820 40.8254 26.2530 45.8284 15.1114 7.8638 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครง 
การ 

งบประมาณรวม งบประมาณ 
ปี 2566 

งบประมาณ 
ปี 2567 

งบประมาณ 
ปี 2568 

งบประมาณ 
ปี 2569 

งบประมาณ 
ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่าย
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

1    2.9000 0.7000 0.4000 0.7000 0.4000 0.7000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับ
ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

20 1,115.8841  478.1321  482.1130   59.8130   50.0130   45.8130 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการ
บริหารจดัการด้านการกำกับ
ดูแลนิวเคลียร์และรังส ี

6   31.4661 16.3661 4.6000 3.5000 3.5000 3.5000 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบ
ดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและ
การให้บริการ 

4  219.5000 83.5000 48.5000 34.5000 31.5000 21.5000 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
และรังส ี

11  864.9180 378.2660 429.0130 21.8130 15.0130 20.8130 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการ
สื่อสารด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

12  145.2715   19.8065   57.5850   26.6600   19.9600   21.2600 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการกำกับดูแลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

7   37.8685 9.4285 2.3600 14.4600 4.7600 6.8600 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายใน
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
และสื่อสารต่อสาธารณะอย่าง
ทันเหตุการณ ์

5  107.4030 10.3780 55.2250 12.2000 15.2000 14.4000 

 จากข้อมูลข้างต้น งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 ที่มีวงเงินสูง เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจา้ง 
งบลงทุนเพื่อจัดพัฒนาห้องปฏิบัติการและส่วนต่างๆ ภายในอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  รวมถึง
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ ปส. ให้มีศักยภาพมากขึ้น  
 ทั้งนี ้ปส. จะมีการทบทวนแผนงาน/โครงการ และการจัดลำดับความสำคัญในระยะ 2 ปีภายหลังการ
ประกาศใช้แผนต่อไป 
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 ปส. ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. โดยได้วางยุทธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนการดำเนินการของ ปส. ไปสู่การปฏิบัติ และตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ที่มุ่งนเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์กร
อย่างรอบด้าน และต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ปส. 
รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็น
ของบุคลากรภายใน ปส. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบความคิดเห็นของบุคลากรต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ปส. ที่มีต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. และทราบ
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ ปส. เพื่อนำผลจากการสำรวจ
ความคิดเห็นมาใช้เป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนดำเนินงานของ ปส. และสามารถวางกรอบการ
ดำเนินงานในระยะ 1 – 5 ปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
6.1 ขอบเขตของการสำรวจความคิดเห็น  

➢ ด้านเนื้อหา ดำเนินการศึกษาความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

➢ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่  
1) บุคลากรภายใน ปส. จำนวน 323 ราย (ข้อมูลตามอัตราโครงสร้าง ณ เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2564) แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 210 ราย พนักงานราชการ จำนวน 92 ราย และลูกจ้างประจำ 
จำนวน 21 ราย  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 102 ราย แบ่งเป็น หน่วยงานภายใน อว. จำนวน 16 ราย 
สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 22 ราย หน่วยงานภายในกระทรวงอื่น ๆ จำนวน 58 ราย และผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน 6 ราย  

3) ผู้รับบริการ จำนวน 150 ราย แบ่งเป็น ด้านวัสดุกัมมันตรังสี จำนวน 50 ราย ด้านวัสดุ
นิวเคลียร์ จำนวน 50 ราย และด้านเครื่องกำเนิดนิวเคลียร์ จำนวน 50 ราย  

และมีการแจกแบบสอบถามผ่านการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ ปส. เพ่ิมเติมสำหรับผู้ที่สนใจ 
➢ ด้านระยะเวลาในการสำรวจ ดำเนินการประมวลผลการสำรวจ จำนวน 576 ชุด ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564 
 
 
 

สว่นที ่6 
สรปุผลการส ารวจความคดิเหน็ตอ่  

(รา่ง) แผนปฏบิตัริาชการ  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. 
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6.2 ผลการสำรวจความคิดเห็น 

การสำรวจความคิดเห็นจากการรวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสำรวจ

ความคิดเห็นของบุคลากร ปส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง “ความคิดเห็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 

2570) ของ ปส.” มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 230 ราย จากการส่งแบบสอบถาม 575 ราย ทั้งนี้มีการแจก

แบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ ปส. ทำให้มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปยัง

หน่วยงาน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ดังนี้ 
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6.2.1 ผลการสำรวจความคิดเห็นบุคลากรภายใน ปส.  
6.2.1.1 ข้อมูลทั่วไป จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจำแนกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. จำแนกตามหน่วยงานภายใน ปส. 

2. จำแนกตามตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามภายใน ปส. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน  คน ร้อยละ 
ส่วนกลาง 2 1.6 
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก) 27 20.9 
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
(กตส.) 

22 17.1 

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
(กอญ.) 

8 6.2 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐาน
กำกับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

19 14.7 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 33 25.6 
กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 3 2.3 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 7 5.4 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 3 2.3 
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจำภูมิภาค 
(ปสภ.) 

5 3.9 

รวม 129 100.0 

ส่วนกลาง
1.6%

สลก.
20.9%

กตส.
17.1%

กอญ.
6.2%กพม.

14.7%

กยผ.
25.6%

กกม.
2.3%

กพร.
5.4%

กตน.
2.3%

ปสภ.
3.9%

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

พนักงานราชการ
27%

ลูกจ้างประจ า
3%

ข้าราชการระดับบริหารสูง, บริหารต้น, 
อ านวยการสูง, อ านวยการต้น, เช่ียวชาญ

2%

ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ
19%

ข้าราชการระดับช านาญการ
17%

ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
20%

ข้าราชการระดับช านาญงาน
10%

ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน
2%

ข้าราชการ
70%
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  3. จำแนกตามระยะเวลาที่ทำงานที่ ปส. 

 
 

6.2.1.2 ความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส. 
   1. วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล 
เพ่ือความปลอดภัยของ ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” มีค่าเฉลี่ย 3.94 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  2. ค่านิยม ATOMS มีค่าเฉลี่ย 4.06 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  3. พันธกิจของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.04 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

1) กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.12 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2) เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.07 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

4) เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

5) เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.93 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 6.2.1.3 ความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์ของ ปส.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.05 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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 เป้าประสงค์ 1.1  ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการกำกับดูแลของ 
ปส. มีค่าเฉลี่ย 4.03 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.88 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 
4.04 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่
กำหนด มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ 1.3.1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ 1.3.2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศ
และนานาชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 กลยุทธ์ 1.3.3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
มีค่าเฉลี่ย 3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 เป้าประสงค์ 2.1 งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยของ ปส. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 2.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ใน
การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย 3.88 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 
 กลยุทธ์ 2.3.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 กลยุทธ์ 2.3.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  
มีค่าเฉลี่ย 4.01 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 เป้าประสงค์ 3.1 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 
4.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี ้ว ัด 3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานด้านการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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 ตัวชี้วัด 3.2.1 (1) สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 3.2.1 (2) ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล มีค่าเฉลี่ย 3.92 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 3.2.1 (3) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 3.2.1 (4) ระดับความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 3.2.1 (5) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มี
ค่าเฉลี่ย 3.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ 3.3.1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.00  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ 3.3.2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ 3.3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.91 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 เป้าประสงค์ 4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 เป้าประสงค์ 4.1.2 บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมกับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี (Engagement) มีค่าเฉลี่ย 4.02 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 เป้าประสงค์ 4.1.3 ผู้ที ่เกี ่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 
 เป้าประสงค์ 4.1.4 ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส.  
มีค่าเฉลี่ย 3.91 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.95 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส.  
มีค่าเฉลี่ย 3.93 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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 ตัวชี้วัด 4.2.3 ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยม
ขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.94 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 4.2.4 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ย 3.91 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สื่อสารภายในเพื่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทัน
เหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

6.2.1.4 ความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) ที่มีต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.59 มีผลกระทบอยู่ในระดับมาก และแสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็น
ดังนี้ 

1. ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.69 มีผลกระทบอยู่
ในระดับมาก  

2. ด้านการวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ย 3.50 มีผลกระทบอยู่ในระดับมาก 
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.49 

มีผลกระทบอยู่ในระดับมาก 
4. ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ

รังสี มีค่าเฉลี่ย 3.71 มีผลกระทบอยู่ในระดับมาก 
6.2.1.5 ความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของ ปส. เปรียบเทียบ

ระหว่างข้าราชการและพนักงานราชการ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างข้าราชการและพนักงานราชการ พบว่า ข้าราชการและพนักงาน

ราชการมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของ ปส. ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งนี้ ในตัวชี้วัด 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ ปส.การดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. มีค่าเฉลี่ยคะแนนที่แตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัด (ข้าราชการมีค่าเฉลี่ยที่ 3.88, พนักงานราชการมีค่าเฉลี่ยที่ 4.44) จึงอาจสรุปได้ว่า พนักงานราชการ 
มีความเห็นว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ 
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6.2.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 
 6.2.2.1 ข้อมูลทั่วไป จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจำแนกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. จำแนกตามหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. จำแนกประเภทการใช้บริการของ ปส. 
 
 2.2.2 ความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส. 
  1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงมีการนับซ้ำ 
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 6.2.2.2 ความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส. 
  1. วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับ
สากล เพ่ือความปลอดภัยของ ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” มีค่าเฉลี่ย 4.27 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
  2. ค่านิยม ATOMS มีค่าเฉลี่ย 4.38 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3. พันธกิจของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

1) กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้าน
ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.46 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

2) เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.42 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมาย
เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.32 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4) เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

5) เผยแพร่ความรู ้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

6.2.2.3 ความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์ของ ปส. 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล  
มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  เป้าประสงค์ 1.1 ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการกำกับดูแล
ของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 
4.22 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่
กำหนด มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ 1.3.1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ 1.3.2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของ
ประเทศและนานาชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.31 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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กลยุทธ์ 1.3.3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.28 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.34 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  เป้าประสงค์ 2.1 งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยของ ปส. 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด 2.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ใน
การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย 4.32 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
  กลยุทธ์ 2.3.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  กลยุทธ์ 2.3.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  
มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

เป้าประสงค์ 3.1 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มี
ค่าเฉลี่ย 4.35 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ตัวชี้วัด 3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.28 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด 3.2.1 (1) สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
  ตัวชี้วัด 3.2.1 (2) ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
  ตัวชี้วัด 3.2.1 (3) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ตัวชี้วัด 3.2.1 (4) ระดับความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บรกิาร
ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 4.26 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ตัวชี้วัด 3.2.1 (5) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มี
ค่าเฉลี่ย 4.28 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

กลยุทธ์ 3.3.1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 
4.34 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 



 

85 

  กลยุทธ์ 3.3.2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.28  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ 3.3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี ่ย 4.26 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื ่อสารด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.42 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  เป้าประสงค์ 4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  เป ้ าประสงค์  4.1.2 บ ุคลากรด ้านการกำก ับด ูแลทางน ิวเคล ียร ์และร ั งส ีม ีความรู้  
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี (Engagement) มีค่าเฉลี่ย 4.34 มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
  เป้าประสงค ์4.1.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 4.38 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เป้าประสงค์ 4.1.4 ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส. 
มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
หลักสูตร/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.31 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. มี
ค่าเฉลี่ย 4.31 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ตัวชี้วัด 4.2.3 ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักใน
ค่านิยมขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  ตัวชี้วัด 4.2.4 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ย 4.30 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลและผู ้ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.42 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  กลยุทธ์ 4.3.2 สื่อสารภายในเพื่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทัน
เหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

6.2.2.4 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ปส. 
 ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.08 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และแสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 
 1. งานบริการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.09 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 2. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.12 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 3. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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 4. งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

 5. งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.08 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

6.2.2.5 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของ ปส. 
1. งานบริการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี 

1) ควรปรับปรุงกฎหมายการขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
2) ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจน ใช้เวลาพิจารณาน้อยลง ออกใบอนุญาตเร็วขึ้น 

 2. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 
1) ควรมีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน 
2) สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ การดำเนินการควรมีความรวดเร็ว 

กระชับ และสามารถติดตามได้ทุกขั้นตอน 
3. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ 

1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจเพ่ือให้สาธารณะรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
2) ควรมีการระบุเงื ่อนไขในการขอใบอนุญาตให้ชัดเจนว่ามีขั ้นตอนอย่างไรบ้างจึงจะ

สามารถขอใบอนุญาตได้ และมีวิธีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการขอใบอนุญาต 
 4. งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี 

1) ควรติดตามได้ทุกข้ันตอน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทวนสอบได้ 
2) ควรมีการเชื ่อมโยงกับหน่วยงานด้านโครงสร้างพื ้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 

(National Quality Infrastructure หรือ NQI 
 5. งานบริการรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

1) ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรจะวางแผนการสอบ
เพื่อไม่ให้ใบรับรองหมดอายุ และรูปแบบการสอบควรมีความชัดเจนมากขึ้น และการให้บริการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

2) ควรมีการเพิ่มความรู้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) มีการจัดอบรมที่
เหมาะสม การออกเอกสารและระบบการจัดการควรพัฒนาให้ดีขึ้น หรือควรจัดทำเว็บไซต์การขอขึ้นทะเบียน
ให้เข้าใจง่าย 
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6.3 สรุปผลความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส.  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผน 
ปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. 

ผลการประเมินระดับความเหมาะสม/พึงพอใจ 
บุคลากรภายใน ปส. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
วิสัยทัศน์ 3.94 มาก 4.27 มากที่สุด 
ค่านิยม 4.06 มาก 4.38 มากที่สุด 
พันธกิจ 4.04 มาก 4.37 มากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ 4.00 มาก 4.37 มากที่สุด 
เป้าประสงค์ 3.98 มาก 4.36 มากที่สุด 

ตัวชี้วัด 3.95 มาก 4.28 มากที่สุด 
กลยุทธ์ 3.99 มาก 4.33 มากที่สุด 

 
 โดยมีสรุปผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. 
เปรียบเทียบระหว่างบุคลากรภายใน ปส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ ในประเด็นวิสัยทัศน์และ
ภาพรวมยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า บุคลากรภายใน ปส. มีความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสม ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพ
ด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3.94

4.05

3.964.01

3.99

4.27

4.33

4.344.37

4.42

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ค่าเฉลี่ยของบุคลากรภายใน ค่าเฉลี่ยของบุคลากรภายนอก
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ก-1 

ภาคผนวก ก 

หนว่ยงานภายในส านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิ

และอกัษรยอ่ 

 

 

 

 

 

 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี       กตส. 

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี        กอญ. 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน        กยผ. 

 กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์       กนผ. 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย     กพม. 

สำนักงานเลขานุการกรม         สลก. 

กลุ่มตรวจสอบภายใน         กตน. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร         กพร. 

กลุ่มกฎหมาย          กกม. 

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค        ปสภ. 

  



 

ข-1 

ภาคผนวก ข 

 โครงการและวงเงินงบประมาณ 
 

 

 

 

 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มีจำนวนทั้งสิ้น 60 โครงการ 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,562.7500 บาท โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
หน่วย: ลา้นบาท 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครง 
การ 

งบประมาณรวม งบประมาณ 
ปี 2566 

งบประมาณ 
ปี 2567 

งบประมาณ 
ปี 2568 

งบประมาณ 
ปี 2569 

งบประมาณ 
ปี 2570 

รวมท้ังสิ้น 60 2,348.7991  953.3599  976.9154  171.7708  117.4103  129.3427 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
ประสิทธิภาพด้านการกำกับ
ดูแลตามมาตรฐานสากล 

12  229.2150   55.4364   39.1364   43.6164   36.8729   54.1529 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

8  187.2150 47.3864 27.5864 34.7164 29.8729 47.6529 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการกำกับ
ดูแลความมั่นคงปลอดภัย
ร่วมกับเครือข่ายความมั่นคง
ของประเทศและนานาชาต ิ

3   34.0000 8.0500 6.5500 7.9000 6.0000 5.5000 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พิทักษ์ความ
ปลอดภัยใหส้อดคล้องตาม
ข้อกำหนดและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

1    8.0000 0 5.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การกำกับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังส ี

17  138.7820 41.5254   26.6530 46.5284 15.5114 8.5638 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรูเ้พื่อ
สนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัย 

16  135.8820 40.8254 26.2530 45.8284 15.1114 7.8638 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่าย
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

1    2.9000 0.7000 0.4000 0.7000 0.4000 0.7000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครง 
การ 

งบประมาณรวม งบประมาณ 
ปี 2566 

งบประมาณ 
ปี 2567 

งบประมาณ 
ปี 2568 

งบประมาณ 
ปี 2569 

งบประมาณ 
ปี 2570 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

20 1,115.8841  478.1321  482.1130   59.8130   50.0130   45.8130 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการ
บริหารจดัการด้านการกำกับ
ดูแลนิวเคลียร์และรังส ี

6   31.4661 16.3661 4.6000 3.5000 3.5000 3.5000 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบ
ดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและ
การให้บริการ 

4  219.5000 83.5000 48.5000 34.5000 31.5000 21.5000 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
และรังส ี

11  864.9180 378.2660 429.0130 21.8130 15.0130 20.8130 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการ
สื่อสารด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

12  145.2715   19.8065   57.5850   26.6600   19.9600   21.2600 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการกำกับดูแลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

7   37.8685 9.4285 2.3600 14.4600 4.7600 6.8600 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายใน
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
และสื่อสารต่อสาธารณะอย่าง
ทันเหตุการณ ์

5  107.4030 10.3780 55.2250 12.2000 15.2000 14.4000 

 

 ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการหนึ่งโครงการ สามารถสอดคล้องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ สำหรับการ

สรุปโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์หลัก 1 

ยุทธศาสตร์ และได้กำหนดรหัสเพ่ือใช้ในการเชื่อมโยงดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รหัสความ

เชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล SG1 
กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

SG1S1 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 1 กระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี F1 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 2 การเฝา้ระวังภยัและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังสี F2 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 3 การกำกับดูแลกากกัมมันตรังส ี F3 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 4 การเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพศูนยป์รมาณูเพื่อสันติประจำภูมภิาค F4 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศและ
นานาชาติ 

SG1S2 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 5 ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ F5 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ SG1S3 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 6 การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี F6 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนนุการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

SG2 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนนุการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

SG2S1 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 7 (Cluster 1) การวิจัยด้าน Nuclear safety F7(C1) 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 8 (Cluster 2) การวิจัยด้าน Radiation safety F8(C2) 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 9 (Cluster 3) การวิจัยด้าน Waste & NORM & Consumer Product F9(C3) 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 10 (Cluster 4) การวิจัยด้าน Security & Safeguards F10(C4) 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 11 (Cluster 5) การวิจัยด้าน EPR & Monitoring F11(C5) 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 12 (Cluster 6) การวิจัยด้าน Legal Socio-Economy F12(C6) 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 13  (Cluster 7) การวิจัยด้าน NQI/Metrology F13(C7) 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

SG2S2 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 14 การสนับสนนุทางเทคนิคจากหน่วยงานภายนอก (TSO) F14 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 15 การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแลสู่

ภูมิภาคอาเซียน 
F15 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี SG3 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังส ี SG3S1 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 16 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการ F16 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 17 ระบบบริหารราชการ นโยบายและแผนยุทธศาสตรด์้านการกำกับดูแล F17 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 18 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
F18 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รหัสความ
เชื่อมโยง 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ  SG3S2 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 19 ระบบดิจิทลัสำหรับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี และการบริการดิจิทัลทีมุ่่งเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

F19 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี SG3S3 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 20 ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการครอบคลมุทุกช่วงการใช้งาน F20 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 21 มาตรวิทยารงัสีสู่ระดับปฐมภูม ิ F221 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 22 การยอมรับในระดับมาตรฐานสากล F22 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี SG4 
กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้านการกำกับดูแลและผูป้ฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

SG4S1 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 23 ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภยัและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี F23 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 24 บุคลากรด้านกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี F24 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 25 ทักษะและความรู้ของบุคลากรของ ปส. เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทลั F25 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายในเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ SG4S2 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 26 การสื่อสารภายในองค์กร F26 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 27 การสื่อสารกบัผู้รับบริการ F27 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 28 การสื่อสารกบัประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) F28 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพดานการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับประสิทธิภาพดานการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 229.2150 ปส. 55.4364 39.1364   43.6164 36.8729 54.1529 
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

187.2150 ปส. 47.3864 27.5864 34.7164 29.8729 47.6529 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร
ระยะไกล ดวยเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง  

SG1 
S1F1 
 
SG3 
S2F19 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 สามารถตรวจสอบการก  อสร  า งและ
เดินเครื่องสถานประกอบการทางนิวเคลียรไดอยาง
ใกลชิดและมีประสิทธิภาพ โดยไมตองเดินทางไปยัง
สถานที่กอสรางดวยตนเอง โดยใชการสงขอมูลเพ่ือ
สร  า งภาพเสม ือนจร ิ ง  3 ม ิต ิ  ผ  าน เคร ื อข  าย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
กิจกรรม 
1. ศึกษากระบวนการตรวจสอบและบริหารงาน
กอสรางดวยเทคโนโลยีการสรางภาพเสมือนจริง 
2. จัดซื ้ออุปกรณบันทึกภาพ โปรแกรมสรางภาพ
จำลองโครงสรางของอาคารและระบบภายในอาคาร
แบบ ๓ มิติ ระบบคอมพิวเตอรสำหรับเก็บขอมูลและ
การแปรผล ระบบประมวลและวิเคราะหผลการ
ตรวจสอบแบบออนไลน 
3. ติดตั้งอุปกรณสำหรับตรวจสอบและทดสอบระบบ 
4. จางเหมาบริการเก็บขอมูลการกอสรางและการ
ดำเนินงานในสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

20.0000 กตส. 
(สมเจตน) 

14.0000 
(งบลงทุน) 

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 การกอสรางเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยใหม 
4.2 การใชงานเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยใหม 
4.3 การใชงานเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยเดิม 
4.4 การรื้อถอนเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยเดิม 

2. โครงการกำหนด
มาตรฐานการกำกับดูแล
การขนสงวัสดุกัมมันตรังสี
ภาครัฐ 

SG1 
S1F1 
S2F5 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของการกำกับดูแลการขนสง
ว ัสด ุก ัมม ันตร ังส ีตามพระราชบัญญัต ิพล ังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.2559 
2. ทบทวนโยบาย กฎระเบียบ และข้ันตอนการกำกับ
ของประเทศ ใหสอดคลองกับขอบเขตและทันสมัย
ตามมาตรฐานสากล  
3. สงเสริมการบูรณาการของหนวยงานรัฐเพื่อใหมี
การพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลที่ชัดเจนปฏิบัติได
อยางเหมาะสมกับทุกภาคสวน และเกิดความสะดวก
กับการดำเนินการขนสงของผูรับอนุญาต 
4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากผูมีสวนไดสวน
เสีย เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎระเบียบแนว
ปฏิบัติ/คูมือการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี 
5. เพ่ือการสรางเครือขายหนวยงานรัฐและผูมีสวนได
ส วนเส ีย รองร ับการกำก ับด ูแลการขนสงว ัสดุ
กัมมันตรังสีมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 

1.5000 กอญ. 
(สรทศ) 

0.5000 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ดำเนินการจัดจางเก็บขอมูลและวิเคราะหผลการ
บังคับใชกฎกระทรวงการขนสงและประกาศการแจง
การขนสงวัสดุกัมมันตรังสี กับผู ร ับอนุญาตและผู
ขนสงวัสดุกัมมันตรังสี แยกตามกลุมผูใชงาน 
      1 . 1  Category-I (Irradiator Facility แ ล ะ 
Courier) 
      1 . 2  Category-II Radiography แ ล ะ 
Category-IV Nuclear Medicine แ ล ะ  Waste 
Management 
      1 . 3  Category-III ถ ึ ง  V แ ล ะ  Consumer 
Product (รวมถึงบริษัทรับสงพัสดุ) 
2. จัดทำรางแนวทางการจัดทำแผนความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี 
และเผยแพรประชาสัมพันธและอบรมผูประกอบการ 
3. ประช ุมผ ู  เก ี ่ยวข องด านการขนสงเชื้อเพลิง
นิวเคลียรและเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว (สทน. มทส. 
กฟผ. จุฬาฯ ฯลฯ) เพื่อสื่อสารและทบทวนกฎหมาย
และแนวมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพการขนสง
เชื้อเพลิงนิวเคลียร 
4. ประชุมเครือขายหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบดาน
ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนสง
วัสดุกัมมันตรงัสี ในหัวขอ 



 

ข-8 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

   4.1 แนวทางการกำกับการนำเขา-สงออกวัสดุ
กัมมันตรังสีทางน้ำและทางอากาศ 
   4 . 2  แนวทา งการต ิ ดตามการขนส  ง  ก า ร
ประสานงานเพื่อตอบสนองเหตุ และการติดตามวสัดุ
กัมมันตรังสีกลับคืน 

3. โครงการสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียรและ
รังสี  

SG1 
S1F1 
S1F2 
 
SG2 
S1F8 
S1F11 
S2F14 
 
SG3 
S2F19 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ขอมูล/ฐานขอมูลกัมมันตภาพรังสีในผูปฏิบัติงานทาง
รังสี ประชาชน และสิ่งแวดลอม สนับสนุนการจัดทำ
เกณฑความปลอดภัยทางรังสีของประเทศไทย และ
การดำเนินงานตาม พรบ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ.2559 
กิจกรรม 
1. การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน 
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล 
2.การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดการไดรับรังสีเขาสู
รางกายตามมาตรฐานสากล 
3. การเฝาระวัง ตรวจวัด และประเมินปริมาณรังสีใน 
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศแบบตางๆ  
4. การตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสีใน 
สาธารณชน และผูปฏิบัติงานทางนิวเคลียรและรังสี 
5 .การพ ัฒนาฐานข อม ู ล กัมม ันตภาพร ั งส ี ใน
สิ่งแวดลอม และประวัติการไดรับรังส ี

25.0000 กพม. 
(ดรุณ
วรรณ) 

3.0000 8.0000 3.0000 8.0000 3.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

6. การพัฒนาและประยุกตใชขอมูลจากสถานีเฝา 
ตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น65 
7.การเผยแพรผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 
หรือในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ

4.โครงการเสริมสราง
ความรูทางเทคนิคดานการ
จัดทำแผนตรวจวัด
ปริมาณรังสีในรางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SG1 
S1F1 
S1F2 
 
SG2 
S1F8 
S1F11 
 
SG3 
S2F19 
 
SG4 
S1F23 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการทางรังสี
ใหสามารถปฏิบัติตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 
1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานรวมถึงขอกำหนดของการใช
สารกัมมันตรังสีชนิดไมปดผนึก 
2. ตรวจสอบและประเมินความปลอดภยัทางรังสี
ของหนวยงาน  
3. ศึกษารายละเอียด/ความพรอมดานการตรวจวัด
และประเมินคาปริมาณรังสีของหนวยงาน 
4. จัดอบรมใหกับผูประกอบการท่ีใชสารกัมมันตรังสี
ชนิดไมปดผนึก 
5. สงเสริมศักยภาพเจาหนาท่ีความปลอดภัยทาง
รังสี ดานการตรวจสอบการไดรับรังสีดวยตัวเอง 
6. เสริมสรางความรูทางเทคนิคดานการตรวจวัดคา
ปริมาณรังสีของหนวยงาน 
7. วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข 

1.8000 กพม. 
(จิตติมา) 

0.4000 0.4000 0.3500 0.3500 0.3000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 จัดทำคู มือและแนวปฏิบัติเพื ่อสนับสนุนผู ขอรับ
อนุญาตใหสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเฝาระวังภัย
และประเมินผลกระทบทาง
รังสีในอาเซียนจากภัยคุม
คามขามพรมแดน (ภายใต
กรอบ ASEANTOM)  

SG1 
S1F2 
S2F5 
 
SG2 
S1F10 
S1F11 
S2F15 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เกิดความปลอดภัยทางรังส ีต อสิ ่งแวดลอมและ
ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนจากกิจกรรมทางดาน
นิวเคลียรและรังสีทั้งภายในประเทศ ในภูมิภาค และ
ภายนอกภูมิภาค โดยมี ปส เปนศูนยกลางในการเฝา
ระว ังและประเม ินผลกระทบทางร ังส ีร  วมกับ
หนวยงานกำกับฯ ภายใตเครือขาย ASEANTOM 
และหนวยงานอื่นๆ ในอาเซียน มุงสูวิสัยทัศน “One 
ASEAN, One Response” 
กิจกรรม 
1. ติดตั้งและดำเนินงานระบบแลกเปลี่ยนขอมูล 
ระดับรังสีในอาเซียน (ASEAN-Radiation  
Data Exchange Platform; ASEAN-RDEP) 
2. พัฒนาหองปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี เพ่ือศึกษา 
การสะสม การเคลื่อนยายและผลกระทบทางรังสีตอ
สิ่งมีชีวิต  
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ (Decision  
Support System; DSS) และแบบจ ำล อ ง ท า ง
คณิตศาสตรอื ่นๆ โดยอาศัยขอมูลของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน 

50.8000 กพม. 
(ยุทธนา) 

12.2000 10.3000 10.8000 3.8000 3.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน และการสื่อสารใน 
สถานการณฉ ุกเฉ ินทางนิวเคล ียร และร ังส ีของ
อาเซียน 
5. จัด/เขารวมการฝกอบรมการใชขอมูลจาก  
ASEAN-RDEP และ DSS ประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณ  ฉ ุ ก เฉ ินทางน ิ ว เคล ี ย ร  และร ั งสี   
6. พัฒนาวิธีการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและการ
ประเมินผลกระทบทางรังสี เพื่อสนับสนุนการกำกับ
ด ูแลพาหนะทางน ้ำท ี ่ข ับเคล ื ่อนด วยพล ั งงาน
นิวเคลียรที่เขามาในเขตพื้นที่ประเทศไทย และ/หรือ
เตาปฏิกรณนิวเคลียรแบบลอยน้ำของตางประเทศท่ี
อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของไทย 

6. โครงการเฝาระวังภัย
ทางรังสีและแจงเตือนใน
ประเทศ  

SG1 
S1F2 
 
SG2 
S2F14 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพิ ่มศักยภาพการแจงเตือนภัยและเก็บขอมูลเม่ือ
ระดับรังสีเกินคาท่ีกำหนดใหกับประชาชน 
กิจกรรม 
1. ปรับปรุงสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี 
2. ปรับปรุงเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ 
3. สอบเทียบ ซอมบำรุง วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
4. จัดหาอะไหลสำรอง 
5. ปรับปรุงระบบสือ่สารระหวางสถานี 
6. ฝกอบรมการซอมบำรุงใหกับผูดูแลสถาน ี

14.0000 กพม. 
(ไมตรี) 

10.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

7. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพในการกำกับดูแล
กากกัมมันตรังสีแบบองค
รวม (ระยะท่ี 1) 

SG1 
S1F3 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. ปส. มีความพรอมและศักยภาพในการกำกับดูแล
การจัดการกากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว 
สถานที่ใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการ
เลิกดำเนินการ และการรื้อถอน ทั้งผูกอใหเกิดกาก
และผูใหบริการจัดการกากตั้งแตเกิดจนตาย (Cradle 
to Grave) 
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและศักยภาพใน
การกำกับดูแล :  
- การจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร
ใชแลว 
- สถานที ่ใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี โดย
สามารถประเมินความปลอดภัยสถานที่ใหบริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีได 
3.  ม ีการพ ัฒนากฎระเบ ียบ แนวปฏ ิบ ัต ิ  ค ู  มือ 
ขอกำหนดและหลกัเกณฑ :  
- การจัดการกากกัมมันตรังสี  
- เกณฑการประเมินความปลอดภัยของสถานท่ี
ใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
4. ผูประกอบการมีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการกากกัมมันตรังสีใหเหมาะสมและปลอดภัย   

1.0000 กอญ. 
(รุจจพัน) 

 
กตส. 

(พิสิฏฐ) 

1.0000     
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5. มีเครื่องมือวัด/ตรวจสอบชวยในการกำกับดูแลท่ี
ทันสมัยและเพียงพอ 
 
กิจกรรม 
1. สรางและพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรู และ
ศ ั กยภาพในการกำก ับด ู แลการจ ั ดกา ร กาก
กัมมันตรังสี 
    1.1 ขอความชวยเหลือดานวิทยากร (expert 
mission) จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (IAEA) และ/หรือ ประเทศที่มีความตกลง
ความรวมมือ : 
 - ประเมินศักยภาพในการกำกับดูแลการจัดการ
กากก ั ม ั นตร ั งส ี  โ ดยการทำ  Gap analysis (1 
สัปดาห) 
 - เสริมสรางความรู ด านการประเมินรายงาน
วิเคราะหความปลอดภัยของสถานท่ีใหบริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี การบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี
และการตรวจสอบสถานที ่ใหบริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี (1 สัปดาห 3 ครั้ง) 
    1.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
ของประเทศสมาชิกในเอเชียและแปซิฟกเพ่ือสงเสริม
อนุสัญญารวมวาดวยความปลอดภัยของการจัดการ



 

ข-14 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

เชื้อเพลิงใชแลวและความปลอดภัยของการจัดการ
กากกัมมันตภาพรังสี (1 สัปดาห 1 ครั้ง) 
    1.3 On the job training แ ล ะ  Train the 
trainer ดานกำกับดูแลการจัดการกากฯ กับประเทศ
ท่ีมีศักยภาพ 3-6 เดือน x 2-3 คน 
2. ถายทอดความรู 
- ดานการบริหารจัดการกากกัมมันตรังส ีให กับ
ผูประกอบการ (ฝกอบรม 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน) ***   
- สัมมนาการวางแผนเปนสถานที่ใหบริการจัดการ
กากฯ ในเชิงธุรกิจ ( 2 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน) 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (กอญ. กตส.) เพื่อพัฒนา
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ/คู มือดานการจัดการกาก
กัมมันตรังสีและการประเมินรายงานวิเคราะหความ
ปลอดภ ัยของสถานท ี ่ ให  บร ิ การจ ั ดการกาก
กัมมันตรังสี (หารือ/หาแนวทาง ติดตาม สรุปผล) 
จำนวน 6 ครั้ง 
4. ประชุมรวมกับผูประกอบการเพื่อรับฟงความเห็น
ต อแนวปฏิบ ัต ิด านเกณฑการประเม ินรายงาน
วิเคราะหความปลอดภัยของสถานท่ีใหบริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี จำนวน 1 ครั้ง 
5. จัดซ้ือเครื่องมือวัด/ตรวจสอบ/เฝาระวังท่ีทันสมัย 
- เครื่องมือวัดรังสีภาคสนาม 



 

ข-15 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

- คาบำรุงรักษา/ซอมแซม/ปรับเทียบ เครื่องมือวัด 
8. โครงการดำเนินการ
ศูนยปรมาณูเพ่ือสันติ
ภูมิภาค  

SG1 
S1F4 
 
SG4 
S2F26 
S2F27 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 การเสริมสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพ
ศูนย ปรมาณูเพื ่อส ันต ิภ ูม ิภาค ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต ใน
การบูรณาการเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสี 
กิจกรรม 
1. การบริหารจัดการศูนยปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาคท้ัง 
4 ภูมิภาค 
2. บูรณาการในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานการอน ุญาต การสอบข ึ ้นทะเบ ียน
เจาหนาที่ RSO การตรวจสอบ และการเตรียมความ
พรอมและตอบโตเหตุฉุกเฉินและเหตุความมั ่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีในสวนภูมิภาค 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานการเฝาระวังภัยทางรังสี 
และการว ิจ ัยและพ ัฒนาการกำก ับด ูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีในสวนภูมิภาค 
4. ถายทอดองคความรู สรางความตระหนัก และ
สรางเครือขายดานนิวเคลียรและรังส ี

83.8150 ปสภ. 
(กิตติศักด์ิ) 

6.2864 6.1364 17.8164 14.9729 38.6029 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยรวมกับเครือขายความมั่นคงของ
ประเทศและนานาชาติ 

  34.0000 ปส. 8.0500 6.5500 7.9000 6.0000 5.5000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการการเตรียม
ความพรอมรับมือเหตุดาน
ความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร และเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี  

SG1 
S1F2 
S2F5 
 
SG4 
S1F23 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. ประเทศไทยมีความพรอมในการจัดการตอเหตุ
ฉ ุ ก เฉ ิ นทางน ิ ว เคล ี ย ร  และร ั งส ี ท ั ้ ง ในสถาน
ประกอบการ ระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตอเหตุดานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและ
รังสี 
กิจกรรม 
1. การขับเคลื่อนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
ไปสู การปฏิบัติ และการปรับปรุงแผนฉุกเฉินใหมี
ความทันสมัย 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการในการตอบสนองตอเหตุ
ดานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของ
ประเทศ 
3. การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี 
4. การจัดทำมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบการ
นำเขา-สงออกวัสดุกัมมันตรังสีโดยผิดกฎหมายตาม
ดานชายแดนระหวางประเทศ 

25.0000 กตส. 
(กิตต์ิ 
กวิน) 

5.0000 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 

/ 
 
 

/ 
 

/ 

5.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 

/ 
 

/ 

5.0000 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

/ 
 
 

5.0000 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

/ 

5.0000 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

/ 

2. โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจจับการลักลอบขนสง
วัสดุนิวเคลียรและวัสดุ

SG1 
S2F5 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพ ิ ่มศ ักยภาพระบบตรวจจับการล ักลอบขนสง
นิวเคลียรและรังสีที่ผานดานศุลกากร ใหเปนไปตาม

3.000 
 
 

กตส. 
(ฐิติเดช) 

2.0500 
(งบลงทุน

และ
ดำเนินงาน) 

0.5500 
(ดำเนินงาน) 

 

0.4000 
(ดำเนินงาน) 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

กัมมันตรังสีทางดาน
ชายแดน ระยะท่ี 2  

SG1 
S1F4 
 

มาตรฐานทบวงการปรมาณูฯ และพันธกรณีระหวาง
ประเทศ ที ่สามารถปองกันการลักลอบขนสงวัสดุ
น ิวเคลียร ท ี ่ม ีอำนาจทำลายลางสูงและสินคาท่ี
ปนเป อนวัสดุก ัมมันตรังส ี เพิ ่มความมั ่นคงทาง
นิวเคลียรและรังสีของประเทศ 
กิจกรรม 
1. จัดซื้อรถ SUV ขับเคลื่อนสี่ลอ 1 คัน ราคา 1.5 
ลานบาท 
2. ออกตรวจสอบการขนสงสินคาที่อาจปนเปอนรังสี
ในดานชายแดนที่มีความเสี่ยง โดยใชรถพวงที่ติดต้ัง
ระบบตรวจจับฯ จำนวน 10 ดาน (ป 66-67 ปละ 5 
ครั้ง) 
3. จัดประชุมหารือผลการตรวจสอบการขนสง 4 ครั้ง 
(ป 66-67 ปละ 2 ครั้ง) 
4.  จ ัดประช ุมจ ัดทำแผนการเพ ิ ่มศ ักยภาพการ
ตรวจจับฯของประเทศ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. โครงการศึกษาและ
พัฒนาการตรวจจับวัสดุ
นิวเคลียรและวัสดุ
กัมมันตรังสีท่ีอยูนอกเหนือ
การกำกับดูแล 

SG1 
S1F5 
S1F4 
 
SG2 
S1F10 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจจับวัสดุนิวเคลียรและ
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยูนอกเหนือการกำกับดูแล และ
เสริมสรางเครือขายความรวมมือแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานภายในและระหวางประเทศ 
กิจกรรม 

6.0000 กอญ. 
(ชลกานต) 

1.0000 1.0000 2.5000 1.0000 0.5000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

(C4) 
S2F15 
 
 
SG3 
S2F19 

1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร
และวัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยูนอกเหนือการกำกับดูแล
ของหนวยงานในประเทศท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
2. พัฒนาฐานขอมูลสัญญาณเตือนจากอุปกรณ
ตรวจจับ และขอมูลวัสดุและสินคาท่ีมีปริมาณรังสีสูง 
และจัดทำศูนยขอมูลดานการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร
และวัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยูนอกเหนือการกำกับดูแล 
3. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจจับ
วัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยูนอกเหนือ
การกำกับดูแลของหนวยงานในประเทศใหเหมาะสม
ตามระดับความเสี่ยง 
4. เสริมสรางเครือขายประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานภายในและระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
5. จัดประชุมทางเทคนิคและการประยุกตใชความรูท่ี
ไดรับภายใตโครงการความรวมมืองานวิจัยระหวาง
ประเทศ เก่ียวกับการตรวจจับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุ
กัมมันตรังสีท่ีอยูนอกเหนือการกำกับดูแล ท่ีจัดโดย
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
6. เผยแพรผลงานในวารสารและการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธที ่ 3 พิทักษความปลอดภัยใหสอดคลองตามขอกำหนดและพันธกรณีระหวาง
ประเทศ 

8.0000 ปส. - 5.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการวัสดุ
นิวเคลียรของประเทศ 
ภายใตกรอบดำเนินงาน
การพิทักษความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร  

SG1 
S3F6 
 
SG3 
S2F19 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 สามารถดำเน ินงานดานการกำกับด ูแล
ภายใตกรอบดำเนินงานการพิทักษความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร ซึ่งรวมถึงการตรวจวัดหาปริมาณของ
วัสดุนิวเคลียรภายในจุดตรวจวัดหลักหรือบริเวณ
จัดทำงบดุลวัสดุนิวเคลียรเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
วัสดุนิวเคลียร การจัดทำรายงานการครอบครอง 
และ / หรือการเปลี ่ยนแปลงขอมูลของบัญชีว ัสดุ
นิวเคลียรประจำปแจงตอทบวงการฯ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื ่องจากในปจจุบัน ขอมูลใน
ดานนี้อยูอยางกระจัดกระจายยังไมเปนระบบ 
กิจกรรม 
1. ศึกษากระบวนการตรวจวัดและจัดเก็บขอมูลวัสดุ
น ิวเคลียร ของประเทศ โดยการเช ื ่อมโยงขอมูล
ดังกลาวรวมกับระบบการออกใบอนุญาตของกอง
อนุญาตฯ ปส. และระบบการรายงานผลของทบวง
การฯ  
2. จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรสำหรับจัดเก็บ วิเคราะห
และประมวลผลขอมูลวัสดุนิวเคลียรของประเทศ 

8.0000 กตส. 
(รัฟฟน) 

- 5.0000 
(งบลงทุน) 

1.0000 1.0000 1.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

รวมถึงการรายงานผลตอทบวงการฯ ภายใตกรอบ
ดำเนินงานการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
3. การติดตั้งระบบ และทดสอบการใชงาน 
4. การฝกอบรมการใชระบบ และการบำรุงรักษา
ระบบ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

138.7820 ปส. 41.5254 
   

26.6530 46.5284 
 

15.5114 
 

8.5638 
 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

135.8820 ปส. 40.8254 26.2530 45.8284 15.1114 7.8638 

1. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพในการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียรดานการประเมิน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
- การเลิกดำเนินการเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SG2 
S1F7(C1) 
 
SG1 
S1F1 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. เจาหนาท่ี ปส. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการ
กำกับดูแลความปลอดภัยในการเลิก
ดำเนินการเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย โดย
สามารถประเมินแผนการเลิกดำเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรตาม
กฎกระทรวงการเลิกดำเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. 2563 เชน  
 - การประเมินนวิไคลดกัมมันตรังสีท่ีเกิดใน
เชื้อเพลิงใชแลวของ ปปว.-1/1  
 - การประเมินระดับรังสีท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ
ตางๆ ของสถานประกอบการ  
 - การวิเคราะห Hazard analysis และ Risk 
assessment ในการเลิกดำเนินการ 
2. รางคูมือการประเมินแผนการเลิก
ดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

0.2000 กอญ. 
(ไชยยศ / 
ปานทิพย) 

0.1000 0.1000    
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แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
(สำหรับสถานประกอบการท่ีใชเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย) 
 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาเบื้องตน
กระบวนการและเทคนิคการประเมินสำหรับ
การเลิกดำเนินการเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
วิจัย 
2. การอบรมการประเมินระดับรังสีท่ีเกิดข้ึน
ในบริเวณตาง ๆ ของสถานประกอบการโดย
ใชรหัสคอมพิวเตอร 
3. การจัดทำรายงานและผลงานเผยแพร 
 
 

2. โครงการประเมินผลการ
ไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานทาง
นิวเคลียรและรังสีท่ีอาจเกิด
จากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
วิจัย  

SG2 
S1F7(C1) 
 
SG1 
S1F1 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. มีขอมูลอางอิงการไดรับรังสีของ
ผูปฏิบัติงานทางนิวเคลียรและรังสี และขอมูล
อางอิงปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม ระยะกอน
การกอสรางเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 
2. หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสี มีระบบการตรวจวัดและ
ประเมินผลการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานทาง

0.5000 กพม. 
(นาฏนลนิ) 

0.5000     
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แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
นิวเคลียรและรังสีท่ีมีประสิทธิภาพและ
นาเชื่อถือ 
กิจกรรม 
1. การทบทวนเอกสารและเตรียมความ
พรอมในการวิจัย 
2. การจัดเก็บ เตรียมและวิเคราะหตัวอยาง 
3. ประเมินการไดรับรังสีและจัดทำรายงาน
สรุป 
 
 
 

3. โครงการเฝาระวังนิวไคลด 
กัมมันตรังสีสทรอนเชียม-90 
ในตัวอยางส่ิงแวดลอมจาก
การเดินเครื่องปฏิกรณ ปปว-
1/1 ณ สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ (สทน. 
กทม.) 

SG2 
S1F7(C1) 
S1F11 
 
SG1 
S1F2 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพ ิ ่มศ ักยภาพการตรวจว ัดและประเมิน
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของนิวไคลดสทรอน
เชียม-90 ในตัวอยางสิ ่งแวดลอม เพื ่อเฝา
ระวังผลกระทบจากการเดินเครื่องปฏิกรณ
วิจยั ปปว-1/1 ณ สทน. (กทม.) 
กิจกรรม 
1. ศึกษาดัดแปลงและทวนสอบวิธีท่ีเหมาะสม 
2. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร และสารเคมี  
3. สอบเทียบ ซอมบำรุง วัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือ 

0.2500 กพม. 
(สุนทรี) 

0.1500 0.0500 0.0500   
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แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
4. เก็บตัวอย าง ว ิเคราะหต ัวอย าง และ
ประเมินผล  
5. ประกันคุณภาพ 
 
 
 
 

4. โครงการศึกษาวิธีการข้ึน
ทะเบียนเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

SG2 
S1F8(C2) 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
มีขอมูลอางอิงสนับสนุน เพ่ือดำเนินการจัดหา
ว ิธ ีการท ี ่ เหมาะสมในการข ึ ้นทะเบ ียน
เจ าหน าท ี ่ความปลอดภ ัยทางร ังส ี  ตาม
ประโยชนการใชงาน 
กิจกรรม 
1. การทบทวนเอกสาร และรวบรวมขอมูล
เชิงวิชาการ 
2. จัดกลุมประเภทเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทางรงสี  
ตามาลักษณะการใชประโยชน 
3. กำหนดแนวทางการกำกับดูแล 

0.1000 กอญ. 
(วุฒิศักดิ์) 

0.0500 0.0500    

5. โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสีสำหรับ

SG2 
S1F9(C3) 
S2F14 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ประเทศไทยมาตรการ เกณฑความปลอดภัย 
แนวปฏิบัติ และ/หรือกฎหมาย เพื่อใชในการ

32.9842 
 

25.3000 
(งบลงทุน) 

กพม. 
(กิตติศักดิ์) 

9.9138 
 

8.5000 

11.4114 
 

9.8000 

8.4838 
 

7.0000 

1.6114 
 
- 

1.5638 
 
- 
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แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
สินคาอุปโภคท่ีมีวัสดุ
กัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ  

 
SG3 
S1F16 

กำกับดูแลความปลอดภัยในสินคาอุปโภคฯ 
ตามขอกำหนดหรือมาตรฐานสากล 
กิจกรรม 
1. การรวบรวมขอมูลทางวิชาการ 
2.  การดำเน ินการ/บ ูรณาการร  วม กับ
สถาบ ันการศ ึ กษา  ในการสำรวจและ
ประเมินผลกระทบทางรังสีของประชาชนท่ีใช
ส ินค าอ ุปโภคที ่ม ีว ัสด ุก ัมม ันตร ังส ี เปน
สวนประกอบ 
3. การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด
ทางรังสี 
4. การกำหนดแนวทางดานการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสีสำหรับสินคาอุปโภคท่ี
มีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ 
หมายเหตุ งบลงทุนในสวน สงป. ภายใต
ยุทธศาสตรท่ี ๑ และงบดำเนินการในสวน 
สกสว./สศช. ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๒ 

 
7.6842 

(งบดำเนินการ) 

 

 
 

1.4138 

 
 

1.6114 

 
 

1.4838 

 
 

1.6114 

 
 

1.5638 

6. โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาระบบกำกับดูแลวัสดุ
กัมมันตรังสี ท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ (NORMs)  

SG2 
S1F9(C3) 
S2F14 
 
SG3 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. มีเกณฑ แนวปฏิบัติ และ/หรือกฎหมายใน
การกำกับดูแลวัสดุร ังสีท ี ่เก ิดขึ ้นเองตาม
ธรรมชาติ  

10.1200 กพม. 
(ธวัชชัย) 

0.6200 2.5000 0.5000 6.0000 0.5000 
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แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
S1F16 
 

2. มีแนวปฏิบัติในการตรวจวัดในตัวอยาง/
กากที่อาจมี NORMs เปนสวนประกอบ เพ่ือ
ยืนยันความปลอดภัย เมื่อนำไปใชซ้ำ หรือ
การผลิตสินคา เกิดการหมุนเวียนของวัสดุตั้ง
ต น (Circular) และกากลดลงเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green) สนับสนุนนโยบาย Bio-
, Circular-, & Green Economy (BCG 
Economy)  
กิจกรรม 
1. การรวบรวมขอมูลทางวิชาการ 
2. การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด 
รวมถึงการประเมินผลกระทบทางรังสี เพ่ือให
ไดขอมูลวิชาการเพ่ิมเติม 
3. การกำหนดแนวทางดานการกำกับดูแล 
4. การผลักดันใหมีการบังคับใชดานกฎหมาย 
 
หมายเหตุ งบลงทุนในสวน สงป. ภายใต
ยุทธศาสตรท่ี ๑ และงบดำเนินการในสวน 
สกสว./สศช. ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๒ 
 

7. โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสีตอ

SG2 
S1F8(C2) 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 4.0500 กพม. 
(ยุทธนา) 

1.3500 1.3500 1.3500   
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แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนจากน้ำท้ิงของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร
และรังสีของประเทศไทยและ
ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก 

S1F9(C3) 
 
SG1 
S1F1 

ปส. มีขอมูลทางวิทยาศาสตรของประเทศ
ไทยในการพิจารณากำหนด/ปรับปรุงเกณฑ
ความปลอดภัยในการปลอยน้ำท้ิงปนเปอน I-
131 จากโรงพยาบาล 
กิจกรรม 
1.ศึกษาทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนท่ี
ของกระแสน้ำ 
2. เก็บ เตรียม และตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี
ของ I-131 ในตัวอยางน้ำท้ิง และสิ่งแวดลอม
โดยรอบ 
3. ประเมินระดับรังสี และผลกระทบทางรังสี
ตอสิ่งมีชีวิตและประชาชน 
4. จัดทำคูมือการตรวจวัดและประเมินผล
กระทบของ I-131 ตอสิ่งแวดลอมและ
ประชาชน 
5. นำเสนอผลการตรวจวัดและการ
ประเมินผลกระทบเพ่ือใชในการพิจารณา
กำหนด/แกไขเกณฑความปลอดภัยในการ
ปลอยน้ำท้ิงปนเปอน I-131 ออกสู
สิ่งแวดลอมในงานดานการแพทย 

8. โครงการศึกษาผลกระทบ
ของนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีเกิด

SG2 
S1F9(C3) 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 3.0000 กพม. 
(ยุทธนา) 

  1.0000 1.0000 1.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
จากธรรมชาติจาก
ภาคอุตสาหกรรมตอสัตวทะเล
เศรษฐกิจ และผูบริโภคอาหาร
ทะเล  

S1F8(C2) 
 
SG1 
S1F1 

1. ปส. มีขอมูลทางวิทยาศาสตรของประเทศ
ไทยในการพิจารณากำหนด/ปรับปรุงเกณฑ
ความปลอดภัยในการปลอยน้ำท้ิง/ของเสียท่ี
มีนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
จากอุตสาหกรรมตางๆ เชน ปุย น้ำมัน กาซ
ธรรมชาติ เปนตน 
2. ปส. มีขอมูลในการสนับสนุนแนวนโยบาย
อาหารปลอดภัย (Food safety) ของ
ประเทศไทย 
กิจกรรม 
1. พัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดนิวไคลด
กัมมันตรังสีท่ีเกิดจากธรรมชาติในสิ่งแวดลอม
ทางทะเลตามมาตรฐานสากล 
2. ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในน้ำทะเล 
ตะกอนดิน และอาหารทะเล 
3. ประเมินระดับรังสี และผลกระทบทางรังสี
ตอสัตวทะเลเศรษฐกิจ และผูบริโภคอาหาร
ทะเล 
4. ศึกษาคาสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของ
นิวไคลดกัมมันตรังสีของตะกอนดิน และคา
สัมประสิทธิ์การสงผานของนิวไคลด
กัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิตทางทะเล 



 

ข-27 

แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
5. จัดทำคูมือการตรวจวัดและประเมินผล
กระทบของนิวไคลดกัมมันตรังสีจาก
ธรรมชาติตอสัตวทะเลเศรษฐกิจ และ
ผูบริโภคอาหารทะเล 
6. นำเสนอผลการตรวจวัดและการ
ประเมินผลกระทบเพ่ือใชในการพิจารณา
กำหนดเกณฑความปลอดภัยในการปลอยน้ำ
ท้ิงท่ีมีนิวไคลดกัมมันตรังสีจากธรรมชาติ 
ออกสูสิ่งแวดลอมจากภาคอุตสาหกรรม 

9. โครงการพัฒนาอุปกรณ
การตรวจวัด เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการตรวจวัดดาน
ความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสี  

SG2 
S1F10(C4) 
 
SG1 
S2F5 
 
SG3 
S2F19 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 กระบวนงานด  านความม ั ่ น ค ง
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีไดรับการเพ่ิม
ประสิทธ ิภาพการตรวจวัด, เกิดการว ิจัย
พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณวัดทางนิวเคลียร
และรังสีภายในประเทศ เพื่อลดการนำเขา
จากตางประเทศ, เครื ่องมือและอุปกรณ
ดังกลาวสามารถใชงานดานตรวจสอบความ
ปลอดภัยท่ีเกี ่ยวกับงานพิธีและงานสำคัญ
ตางๆ (Major Public Event: MPE) 
กิจกรรม 
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลของอุปกรณ/
ระบบวัด ท่ีใชสำหรับคัดกรอง/ตรวจวัดระดับ

1.8000 กพม. 
 

1.3000 0.2000 0.2000 0.1000  



 

ข-28 

แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
รังสีของบุคคลที ่เดินทางผานดานคัดกรอง 
เพื ่อป องกันการลักลอบการขนยายวัสดุ
นิวเคลียรและรังสีท่ีมีขายในทองตลาด 
2 .  จ ั ดทำ โครง ร  า ง ของอ ุปกรณ   และ
รายละเอียดของวัสดุอุปกรณท่ีจำเปนตองใช 
3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสำหรับการพัฒนา 
4. ทดสอบอุปกรณ  และสร างประกอบ 
Hardware 
5. เขียนโปรแกรม เพื่อออกแบบและพัฒนา 
Software เพื ่อเชื ่อมตอและรับขอมูลจาก 
Hardware ท่ีสรางประกอบ 
6. ทดสอบระบบการทำงาน 
7. แกไข ปรับปรุง ทั้งในสวนของ Hardware 
และ Software 
8. ทดสอบระบบ  
9. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

10. โครงการพัฒนาเทคนิค
การวิเคราะหความเขมขนของ
ยูเรเนียม-235 ดวยระบบแกม
มาสเปคโตรเมตรี  

SG2 
S1F10(C4) 
 
SG1 
S2F5 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. หองปฏิบัติการตรวจพิสูจนเอกลักษณทาง
นิวเคลียร ปส. มีศักยภาพในการวิเคราะห
ความเขมขนของยูเรเนียม-235 ในตัวอยาง
วัสดุนิวเคลียรท่ีมียูเรเนียมเปนสวนประกอบ
หรือสวนผสม 

0.5000 กพม. 
(หฤทัย) 

0.3000 0.2000    



 

ข-29 

แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
2. การทวนสอบความถูกตองของการใช
ซอฟทแวรการวิเคราะหไอโซโทปของ
ยูเรเนียม (FRAM) เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานดานนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
3. สนับสนุนเชิงเทคนิคในการกำกับดูแลวัสดุ
นิวเคลียร 
กิจกรรม 
1. รวบรวมขอมูลทางวิชาการ 
2. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุอางอิง 
3. เปรียบเทียบผลการทดสอบวัสดุอางอิง 
4. จัดทำคูมือ/วิธีการปฏิบัติสำหรับการ
วิเคราะห 

11. โครงการพัฒนาเทคนิค
การวิเคราะหดวย 
Handheld XRF Analyzers  

SG2 
S1F10(C4) 
 
SG1 
S2F5 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
มีวิธีวิเคราะหดวยเครื่อง Handheld XRF 
Analyzers ท่ีมีความถูกตองแมนยำสูง เพ่ือ
สนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
กิจกรรม 
1. ศึกษาและพัฒนาเทคนิควิเคราะหดวย 
XRF handheld   
2. ตรวจสอบความถูกตองและเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห 

0.1500 กพม. 
(ปพน) 

0.1500     



 

ข-30 

แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
3. จัดทำคูมือ/วิธีการปฏิบัติสำหรับการ
วิเคราะห 

12. โครงการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือการเฝาระวัง เตรียมความ
พรอม และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี และ
การเฝาระวังผลกระทบทาง
รังสีตอสุขภาพประชาชนและ
ส่ิงแวดลอม  

SG2 
S1F11(C5) 
S2F15 
 
SG1 
S1F2 
S1F14 
 
SG3 
S1F20 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. ปส. มีความพรอมในการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสี ประเมินระดับรังสี และ
ประเมินผลกระทบทางรังสีตอสิ่งแวดลอม
และประชาชนตามมาตรฐานสากล ภายใต
สถานการณฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี   
2. ศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจำภูมิภาคไดรับ
การยกระดับและมีศักยภาพในการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดลอม
อยางถูกตอง 
กิจกรรม 
1. พัฒนาเทคนิคอยางเร็วในการตรวจวัดนิว
ไคลดกัมมันตรังสีในตัวอยางสิ่งแวดลอม 
2. ศึกษาพฤติกรรมการสะสมและผลกระทบ
ทางรังสีตอสิ่งมีชีวิตในสภาวะแวดลอมตางๆ 
3. ประเมินปริมาณรังสีท่ีสิ่งมีชีวิตและ
ประชาชนไทยไดรับ  
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลและแผนท่ีปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทย 

4.0000 กพม. 
(ยุทธนา) 

2.0000 2.0000    



 

ข-31 

แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
5. จัดทำคูมือ/แนวปฏิบัติในการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมในสถานการณ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดตั้ง
หองปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอมประจำภูมิภาค เพ่ือเฝาระวังเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

13. โครงการยกระดับ
ศักยภาพการประเมิน
กัมมันตภาพรังสีในอาหารและ
ความปลอดภัยทางรังสีตอ
สุขภาพประชาชนภายใตการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ/
แบบจำลองทางคณิตศาสตร  
 

SG2 
S1F11 
(C5,C1) 
 
SG1 
S1F2 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
การประเมินระดับรังสีและผลกระทบทางรงัสี
ตอสิ่งแวดลอมและประชาชนท้ังใน
สถานการณปกติและฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสีของ ปส. มีความถูกตองมากยิ่งข้ึน
จากการใชขอมูลการตรวจวัดและปจจัย
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของของประเทศไทย 
กิจกรรม 
1. ศึกษาคาสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของ
นิวไคลดกัมมันตรังสีของดิน/ตะกอนดิน   
2. ศึกษาคาสัมประสิทธิ์การสงผานของนิว
ไคลดกัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิตภายใตระบบ
นิเวศตางๆ 

3.2748 กพม. 
(ยุทธนา) 

1.0916 1.0916 1.0916   



 

ข-32 

แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
3. ศึกษาผลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอการ
สะสมนิวไคลดกัมมันตรังสีท้ังในระบบนิเวศ 
และในสิ่งมีชีวิต 
4. ศึกษาผลกระทบทางรังสีตอพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต 
5. เปรียบเทียบผลการประเมินระดับรังสีใน
สิ่งมีชีวิตจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร/
ระบบสนับสนนุการตัดสินใจแบบตางๆ 

14. การศึกษาผลของรังสีตอ
การทำลายเซลลและดีเอ็นเอ
ในเซลลปรกติ  

SG2 
S1F11(C5) 
 
SG1 
S1F2 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
ไดเทคนิคในการวิเคราะหผลของรังสีตอดีเอ็น
เอจำนวน 2 เทคนิค ท่ีสามารถใชวิเคราะหผล
ของรังสีตอดีเอ็นเอในตัวอยางจำนวนมากได 
และสามารถพัฒนาตอยอดเพ่ือใชเปนเทคนิค
มาตรฐานของประเทศในการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับท้ังในสถานการณปกติและ
สถานการณฉุกเฉินทางรังสี 
กิจกรรม  
1.ศึกษาผลของรังสีตอการทำลายเซลลและดี
เอ็นเอดวยเทคนิคตางๆ  
2. ศึกษากลไกของรังสีตอการเหนี่ยวนำให
เซลลปรกติตาย รวมถึงผลของการซอมแซมดี
เอ็นเอภายหลังไดรับหลังสีระดับตางๆ 

30.0000 กพม. 
(เฉลิมสิน) 

 

19.0000 3.5000 2.5000 2.5000 2.5000 



 

ข-33 

แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
3. การจัดทำจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและ
ติดตอหนวยงานรวมวิจัยในมนุษย 
4.  ศึกษาการวิเคราะหผลของรังสีตอการ
ทำลายดีเอ็นเอในตัวอยางชนิดตางๆ เชน 
น้ำลาย เซลลเยื่อบุกระพุงแกม เลือด เปนตน 
กอนนำไปใชเก็บตัวอยางจริงจากผูปฏิบัติงาน
ทางรังสี หรือประชาชนกลุมตัวอยาง 
5.ศึกษาผลของรังสีตอดีเอ็นเอในตัวอยางจาก
ผูปฏิบัติงานทางรังสี/ผูที่ไมไดทำงานเกี่ยวกับ
รังสี ดวยวิธีท่ีพัฒนาจนเปนมาตรฐาน  
6. ศ ึกษาผลของการได ร ับร ั งส ีระด ับต่ำ
ตอเนื่องเปนระยะเวลานานตอเซลลปรกติ 
7. จัดทำเปนคูมือมาตรฐานการวิเคราะหผล
ของรังสีตอเซลลและดีเอ็นเอของประเทศ 
 
 
 
 
 

15. โครงการจัดสรางตนแบบ
ระบบการสอบเทียบหัววัดรังสี
ของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี

SG2 
S1F13(C7) 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
การสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีของสถานี
เฝาระวังภัยทางรังสี สามารถสอบเทียบ

3.0000 กพม. 
(วิทิต) 

2.0000 0.5000 0.5000   



 

ข-34 

แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ภายในประเทศและภมิูภาค
อาเซียน 

SG1 
S1F2 

เครื่องวัดปริมาณรังสีท่ีไมสามารถเคลื่อนยาย
ได ซ่ึงประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนยัง
ขาดระบบมาตรฐานการสอบเทียบนี้ เพ่ือให
เกิดความถูกตองและแมนยำสูงสุด และไดรับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ
ดานการสอบเทียบ 
กิจกรรม 
1. ออกแบบและสรางระบบการวัด วิธีการ
สอบเทียบหัววัดรังสีของสถานีเฝาระวังภัย
ทางรังสี 
2. จัดสรางเอกสารระบบการวัด วิธีการสอบ
เทียบหัววัดรังสีของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี 
และทดลองการใชงาน 
 
 
 

16. โครงการพัฒนาการผลิต
หัววัดรังสีปฐมภูมิ วัสดุวัด
ปริมาณรังสี และวัสดุอางอิง
ทางรังสีเพ่ือรองรับการใชงาน
ภายในประเทศและภมิูภาค
อาเซียน  

SG2 
S1F13(C7) 
S2F14 
S2F15 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. การผลิตหัววัดรังสีปฐมภูมิสามารถเติมเต็ม
ชองวางทางโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
ทางมาตรวิทยารังสีกอไอออน โดยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานการสอบเทียบข้ึนเปน
ระดับมาตรฐานปฐมภูมิ ซ่ึงเปนมาตรฐาน

15.7000 กพม. 
(วิทิต) 

2.3000 3.3000 3.9000 3.9000 2.3000 
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แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
สูงสุดในระดับนานาชาติ และไดรับการ
รับรองคุณภาพในระดับนานาชาติดาน
มาตรฐานการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 
2. สามารถลดการนำเขาวัสดุวัดปริมาณรังสี 
3. การผลิตวัสดุอางอิงทางรังสีไดเอง จะ
กอใหเกิดความหนึ่งเดียวกันในการวัดคา
กัมมันตภาพรังสีภายในประเทศและภายใน
ภูมิภาค รวมท้ังสามารถพัฒนาตอยอด
กระบวนการผลิตวัสดุอางอิงรังสีไปยังระดับ
อุตสาหกรรมไดผานการถายทอดเทคโนโลยี 
กิจกรรม 
1. การผลิตหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ 
1.1 การผลิตหัววัดรังสี และการทดสอบ
พารามิเตอรท่ีสำคัญสำหรับหัววัด 
1.2 การทดสอบรวมกับระบบการวัดจริง 
และการเปรียบเทียบผลการทดลอง 
1.3 การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและการ
ขอการรับรอง 
2. การผลิตวัสดุวัดปริมาณรังสี 
2.1 การผลิตวัสดุวัดปริมาณรังสี 
2.2 การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุวัดปริมาณ
รังสี  
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แผนงาน/โครงการ 
ความ

เชื่อมโยง ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
2.3 การสงเสริมการใชงานและการตอยอดใน
ระดับอุตสาหกรรม 
3. การผลิตวัสดุอางอิงทางรังสี 
3.1 การผลิตวัสดุอางอิงทางรังส ี
3.2 การตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เท่ียงตรงของวัสดุอางอิงทางรังสี 
3.3 การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและการ
ขอการรับรอง 

กลยุทธท่ี 2 สรางเครือขายและถายทอดองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

2.9000 ปส. 0.7000 0.4000 0.7000 0.4000 0.7000 

1. โครงการสงเสริมการใชงาน
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีปฐมภูมิเชิง
รุก  

SG2 
S2F15(C7) 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการสถาปนา
มาตรฐานปฐมภูมิท่ีไดรับการพัฒนาโดย ปส. 
ใหไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังสงเสริมการใชงานมาตรฐานปฐมภูมิ
ภายในประเทศ 
กิจกรรม 
1. การเปรียบเทียบผลการทดลองและ
สถาปนามาตรฐาน 
2. การใหสงเสริมการใชงานมาตรฐานและ
การใหบริการเชิงรุก 

2.9000 กพม. 
(ลีดา) 

0.7000 0.4000 0.7000 0.4000 0.7000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 1,115.8841 ปส. 478.1321 482.1130 59.8130 50.0130 45.8130 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี 31.4661 ปส. 16.3661 4.6000 3.5000 3.5000 3.5000 
1. โครงการทบทวนการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  

SG3 
S1F16 
 
SG2 
S1F12 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพื่อให้มีกฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีที่ดี สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
ของสังคมไม่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
หรือสร้างภาระแก่ประชาชนมากเกินสมควร มี
ความชัดเจน และเข้าใจง่าย      
กิจกรรม 
1. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมาย
นั้น 
2. แจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมทำตอบและ
รวบรวมผลประเด็นปัญหา 
3. นำข้อมูลจากการสัมมนาจำนวน 5 ครั้ง มา
วิเคราะห์สรุป และจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

1.1000 กกม. 
(อนิรุทธ์) 

 1.1000    

2. ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนด้านนิวเคลียร์และรังสี
ไปสู่การปฏิบัติ 

SG3 
S1F17 
 
SG4 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ประเทศไทยเก ิดการพ ัฒนาด ้าน
พล ั ง ง า น น ิ ว เ ค ล ี ย ร ์ แ ล ะ ร ั ง ส ี อ ย ่ า ง มี
ประส ิทธ ิภาพและปลอดภ ัย เป ็นไปตาม

12.5000 กยผ. 
(ธนวรรณ) 

2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

S2F28 มาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อบังค ับทาง
กฎหมายทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรม 
ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
(พ.ศ. 2560 - 2569) และแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การกำกับดูแลให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงดำเนินการอื่นด้านนโยบาย 
งบประมาณ และการติดตามประเมินผลให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 

3. โครงการปรับปรุงลานกีฬา
เอนกประสงค์เอนกประสงค์
บริเวณอาคาร 1 

SG3 
S1F17 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพื่อให้ ปส. มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ ปส. 
รวมทั ้งประชาชนผู ้ร ับบร ิการได ้ร ับความ
สะดวก และพึงพอใจ สร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทำงานเพ ื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

2.0091 สลก. 2.0091     
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

กิจกรรม 
- งานจ้างปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์
บริเวณอาคาร 1  
 

4. โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานสำหรับอาคาร 1 
และอาคาร 4 

SG3 
S1F17 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพ่ือให้บุคลากร ปส. มีห้องปฏิบัติงานที่มีความ
ปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
กิจกรรม 
- งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัต ิงานสำหรับ
อาคาร 1 อาคาร 4 ได้แก่ งานทาสี งานปูพ้ืน
กระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และงานติดตั้งผ้าม่าน 

2.5000 สลก. 2.5000     

5. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังส ี

SG3 
S1F17 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงห้อง สำหรับ
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ชั้นที่ 
1 , 4 , 5 , 6  เพื ่อเพิ ่มศ ักยภาพและพัฒนา
บุคลากรในการดำเนินงานด้านกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กิจกรรม 

8.3570 
 
 
 
 
 
 
 

6.0429 
 

สลก. 8.3570 
 
 
 
 
 
 
 

6.0429 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ชั้นที่ 1, 4, 
5, 6  
2. จัดหาครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่
สำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และ
รังสี ชั้นที่ 1, 4 (ชื่อเดิม ครุภัณฑ์การโฆษณา
และเผยแพร่สำหรับอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ชั้นที่ 1, 4, 5)  
3. จ้างเหมาติดตั้งกระจกกั้นห้องสำหรับอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ชั้น 6  
4. จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านสำหรับห้องทำงาน
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  ชั้นที่ 
4, 5, และ 6 

 
1.1171 

 
 
 
 

1.0050 
 
 

0.1920 

 
1.1171 

 
 
 
 

1.0050 
 
 

0.1920 

6. โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามพันธกรณแีละ
พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศไทย 

SG3 
S1F18 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1. ประเทศไทยดำเน ินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีได้
อย ่างครบถ ้วนและม ีประส ิทธ ิภาพ เกิด
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ เพื่อช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

กยผ. 
 

1.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. ประเทศไทยมีเป ้าหมายและทิศทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาและรักษาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 
กิจกรรม 
1. ดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
2. พัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่าง
ประเทศไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) 
3. การดำเนินงานเพื ่อพัฒนาบทบาทของ
เครือข่าย ASEANTOM 
4. พัฒนาความร ่วมม ือก ับเคร ือข ่ายและ
หน่วยงานระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และ
รังสี 
 

 
  0.6500 

 
  1.5000 

 
 

  0.6000 
 
   

   2.2500 

 
0.1300 

 
0.3000 

 
 

0.1200 
 
 

0.4500 

 
 0.1300 

 
 0.3000 

 
 

 0.1200 
 
  

  0.4500 

 
0.1300 

 
0.3000 

 
 

0.1200 
 
 

0.4500 

 
0.1300 

 
0.3000 

 
 

0.1200 
 

 
0.4500 

 
0.1300 

 
0.3000 

 
 

0.1200 
 
 

0.4500 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ  219.5000 ปส. 83.5000 48.5000 34.5000 31.5000 21.5000 
1. โครงการพัฒนาระบบ
ดิจิทัลสำหรับการกำกับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังสี และ
การให้บริการประชาชน 

SG3 
S2F19 
 
SG1 
S1F1 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 การกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีมีการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

28.0000 
 
 
 
 
 

กยผ. 
กอญ. 

 
 
 
 

8.0000 
 
 
 
 
 

- 10.0000 
 
 
 
 
 

10.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 
กิจกรรม 
1. ปรับปรุงระบบติดตามยานพาหนะขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสี 
2. ปรับปรุงระบบการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. พ ัฒนาช ่องทางใหม ่ ในการให ้บร ิการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 
 

4.0000 
 

4.0000 
 

20.0000 
 
 
 
 

 

 
 

กอญ. 
 

กอญ. 
 

กอญ. 

 
 

4.0000 
 

4.0000 
 
 

 
 
 
 
 
 

10.0000 

 
 
 
 
 
 

10.0000 

2. โครงการพัฒนาระบบ
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

SG3 
S2F19 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
การบริหารจัดการภายในองค์กรรองรับ

ก า ร ป ร ั บ เ ป ล ี ่ ย น ส ู ่ ด ิ จ ิ ท ั ล  ( Digital 
Transformation) ม ี ก ล ไ ก ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย 
แลกเปลี ่ยนและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล 
ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลเพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) 
 
กิจกรรม  

157.5000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กยผ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58.5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้
ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. พัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
รายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติและคณะอนุกรรมการ 
4. พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายใน
สำนักงาน (Smart-office)  
5. พัฒนาระบบ Web Service ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐาน e-CMS 
6. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Back 
Office) 
7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
8. สนับสนุนการดำเนนินโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) 
9. ขับเคลื่อนและบรูณาการฐานข้อมูลด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี
 

5.0000 
 

3.0000 
 
 

3.0000 
 
 
 

5.0000 
 

2.0000 
 

10.0000 
 

15.0000 
 
 

20.0000 
 

10.0000 
 

กยผ. 
กทส. 
กทส. 
กพร. 

 
กยผ. 
กลค. 

 
กยผ. 
กทส. 
กยผ. 
กทส. 
กยผ. 
กทส. 
กยผ. 
กทส. 

 
กยผ. 
กทส. 
กตส. 
กอญ. 
กทส. 

 
 
 

 
 

3.0000 
 
 
 

5.0000 
 

2.0000 
 
 

 
5.0000 

 
 

4.0000 
 
 
 

5.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5000 
 
 
 

5.0000 
 

5.0000 
 
 

4.0000 
 
 
 

 
 

1.0000 
 
 
 
 
 
 

2.5000 
 
 
 

5.0000 
 

5.0000 
 
 

4.0000 
 
 
 

 
 

1.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.0000 
 

5.0000 
 

 
 

1.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.0000 
 

5.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

10. จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ภายในสำนักงาน 
11. เพ่ิมศักยภาพระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
12. พัฒนาและจัดทำมาตรฐานสากลสำหรับ
ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 
(ISO 27001)  
13. พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับระบบดิจิทัลในการเชื่อมโยงการ
เปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันใน
การบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล 
14. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
20.0000 

 
10.0000 

 
 

4.5000 
 
 

30.0000 
 
 
 

5.0000 

กยผ. 
กทส. 
กยผ. 
กทส. 
กยผ. 
กทส. 

 
กยผ. 
กทส. 

 
 

กยผ. 
กทส. 

 
4.0000 

 
10.0000 

 
 

4.5000 
 

 
20.0000 

 
 
 

1.0000 

 
4.0000 

 
 
 
 
 
 
 

10.0000 
 
 
 

1.0000 
 

 
4.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0000 
 

 
4.0000 

 
5.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0000 
 

 
4.0000 

 
5.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0000 
 

3. โครงการฐานข้อมูลการ
เฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งเตือน
ความปลอดภัยกับประชาชน 

SG3 
S2F19 
 
SG1 
S1F2 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ม ี ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ก า ร ต ร ว จ วั ด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย ประชาขนและหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง
สามารถ เข ้ า ถ ึ ง ข ้ อม ู ลผลการตรวจวั ด
กัมมันตภาพรังสีได้ง่ายและรวดเร็ว 
กิจกรรม 

9.0000 กพม. 
(ไมตรี) 

2.0000 2.0000 2.0000 1.5000 1.5000 



 

ข-49 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.สำรวจรวบรวมและจ ัดเก ็บข ้อม ูลการ
ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลจากการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม 
3.จัดหาระบบ cloud server 
4.พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
5.จัดหาอุปกรณ์ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น 

4. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการทดสอบ/สอบ
เทียบทางนิวเคลียร์และรังสี 

SG3 
S2F19 
S3F21 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
การยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 
กิจกรรม 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการทดสอบ/สอบเทียบ
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
เชื ่อมโยงระบบฐานข้อมูลการทดสอบ/สอบ
เทียบระหว่างหน่วยงาน 

25.0000 กพม. 
(ลีดา) 

15.0000 10.0000    

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

864.9180 ปส. 378.2660 429.0130 21.8130 15.0130 20.8130 

1. โครงการพัฒนาระบบการ
ถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีของประเทศ 

SG3 
S3F20 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการวัดทางนิวเคลียร์
และรังสีครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน 
กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล 

60.0000 กพม. 
(วิทิต) 

50.0000 10.0000    



 

ข-50 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. พัฒนาระบบการถ่ายทอดค่ามาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสี 
3.  พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการวัด
ปริมาณรังสี 

2. โครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตร
วิทยารังสีก่อไอออน 

SG3 
S3F20 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการวัดทางนิวเคลียร์
และรังสีครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน 
กิจกรรม 
1. ย้ายเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่
จำเป็น 
2. ปร ับปร ุง/ซ ่อมแซมเคร ื ่องม ือว ัดทาง
วิทยาศาสตร์ 

5.0000 กพม. 
(วิทิต) 

  5.0000     

3. โครงการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการประเมินค่า
ปริมาณรังสีจากภายใน
ร่างกายและห้องปฏิบัติการ
ด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 
จำนวน 11 ห้อง  

SG3 
S3F20 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ห้องปฏิบัติการด้านการประเมินค่าปริมาณรังสี
ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน 
กิจกรรม 
1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการประเมินค่าปริมาณรังสี
จากภายในร่างกาย  
2. จัดตั้งห้องปฏิบัติการประเมินค่าปริมาณรังสี
ด้วยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 
3. เตรียมพื้นท่ี/ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 

38.0000 (กพม.) 
จิตติมา 

9.0000 9.0000 7.0000 7.0000 6.0000 



 

ข-51 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สอบเทียบ บำรุงรักษา
และซ่อมแซมเครื่องมือ 
 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถห้องปฏิบัติการ
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ  

SG3 
S3F20 
 
SG1 
S1F2 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพิ่มความสามารถในการวัดตัวอย่างจำนวน
มาก ในระยะเวลาลดลง 
กิจกรรม 
1.คงความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ค่าใช ้จ ่ายในการสอบเทียบเครื ่องมือ การ
บำรุงรักษาเครื่องมือ การจัดหาสารเคมี สาร
เลี้ยงเซลล์ แอนติบอดี้ และวัสดุอุปกรณ์ การ
ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวัดและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง การตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง 
การจ้างผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการ รวม 1.2 
ล้านบาท 
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
ระบบวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบ
อัตโนมัติ จำนวน1ระบบ ราคา 9 ล้านบาท 
ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิต่ำ ลบ 80 องศาเซลเซียส 
จำนวน 1 ระบบ ราคา 8 แสนบาท 

11.0000 กพม. 
(นาฏนลิน) 

11.0000     

5. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ระบบวิเคราะห์และการวัด

SG3 
S3F20 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 1.3180 กพม. 
(สุประวีณ)์ 

0.4660 0.2130 0.2130 0.2130 0.2130 



 

ข-52 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ของห้องปฏิบัติการตรวจวัด
รังสีในสิ่งแวดล้อม  

SG1 
S1F2 
 
 

ระบบวิเคราะห์และการวัดด้วยเทคนิคแกม
มาสเปคโตรเมตรีของห้องปฏิบัติการตรวจวัด
รังสีในสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
กิจกรรม 
1. การบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์และการวัด 
  เพื่อให้ระบบวิเคราะห์และการวัดทำงานได้
คงที ่และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการ
สอบเทียบอุปกรณ์ที่เกี ่ยวข้องกับการเตรียม
ตัวอย่างและระบบวิเคราะห์ การซ่อมบำรุง
เครื่องมือปุกรณ์ต่างๆ จัดซื้อสารเคมีและวัสดุ
อุปกรณ์ว ิทยาศาสตร์ ว ัสดุสำนักงานที ่ใช้
สำหรับการจัดทำเอกสารของระบบวิเคราะห์
และการวัด 
2. การปรับปรุงระบบวิเคราะห์แกมมาสเปค
โตรเมตรี 
  2.1 เพื ่อปรับเปลี ่ยนคอมพิวเตอร์ที ่ใช้ใน
ระบบว ิ เคราะห ์ จำนวน 1 เคร ื ่องท ี ่ เริ่ม 
เสื่อมสภาพ     
2.2 อัพเกรดโปรแกรมที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ 
3. การขนย้ายเครื ่องมือไปยังอาคาร 60 ปี 
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

(freeze dryer พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 
2 เครื่อง) 

6. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการพัฒนาและ
ยกระดับห้องปฏิบัติการ
ประเมินค่าปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกายและการ
ประเมินค่าปริมาณรังสีด้วย
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพสู่
ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
อ้างอิง  

SG3 
S3F20 
 
SG1 
S1F2 
 
SG2 
S1F11 
S1F14 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ห้องปฏิบัติการประเมินค่าปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกายและห้องปฏิบัติการด้านมาตร
วัดรังสีทางชีวภาพมีความพร้อมสำหรับการขอ
การรับรองระบบคุณภาพ 
กิจกรรม 
1. พัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและเพ่ิม

ศักยภาพด้านการประเมินการได้รับรังสี
จากภายในร่างกายให้ทันสมัยและ
ครอบคลุมสารกัมมันตรังสีที่มีการใช้งาน
อยู่ในประเทศไทย 

2. พัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและประเมินค่า
ปริมาณรังสีด้วยมาตรวัดรังสีให้มีความ
ถูกต้องแม่นยำ 

3. ปรับปรุงข้อมูลการได้รับรังสีของผู้เข้ารับ
การตรวจว ัดให ้ เป ็นป ัจจ ุบ ัน และมี
ประสิทธิภาพ 

4. การสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการด้าน
ประเมินค่าปริมาณรังสี 

1.0000 กพม. 
(จิตติมา) 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

7.โครงการยกระดับมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมรังสี  

SG3 
S3F20 
S1F14 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ห ้ อ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ า น ก า ร ต ร ว จ วั ด
กัมมันตภาพรังส ีในสิ ่งแวดล้อมได้ร ับการ
ร ับรองตามมาตรฐานทั ้งของประเทศไทย 
และ/หรือในระดับสากล  
กิจกรรม 
1.  พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี ให้

เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

2.  พัฒนาห้องเตรียมตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการ
เคมีร ังสี  และห้องปฏิบัติการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในระดับสากล    

3 .   พ ั ฒ น า ห ้ อ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ต ร ว จ วั ด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมให้ได้รับ
ก า ร ร ั บ ร อ ง ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 หรือ 
ISO/IEC 17043 

4 .   ข ย า ย ข อ บ ข ่ า ย ง า น ต ร ว จ วั ด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมให้ได้การ
รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 17043 

37.0000 กพม. 
(ดรุณ
วรรณ) 

15.0000 3.0000 8.0000 3.0000 8.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5.  การสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการด้าน
การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม 

8. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีในระดับปฐม
ภูมิ 

SG3 
S3F21 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีอยู่ในระดับปฐมภูมิ (Primary 
standard laboratory) 
กิจกรรม 
1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังส ีแกมมาสำหรับการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
3. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับรังสีรักษา 
4. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
ว ัดปร ิมาณร ั งส ีแกมมาระด ับส ู งสำหรับ
อุตสาหกรรม 
5. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ 
6. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง 

681.0000 กพม. 
(วิทิต) 

281.0000 400.0000    
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

7. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีเอกซ์และอิเลคตรอนพลังงาน
สูงจากเครื่องเร่งอนุภาค 
8. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีแบบฝังแร่ (Brachytherapy) 
9. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีบีตา 
10. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีนิวตรอน 
11. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดกัมมันตภาพรังสี 
ระบบวัดปริมาณรังสีดูดกลืนมาตรฐานปฐมภูมิ 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรม
การทดสอบความชำนาญการ
วัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีให้เป็น
มาตรฐานสากล  

SG3 
S3F22 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
การยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 
กิจกรรม 
พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี
ให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025 ISO/IEC 
17043 และ ISO 17034) เผยแพร่ขีด
ความสามารถของการสอบเทียบและการวัด 
(CMC) เพ่ือให้เกิดการยอมรับในระดับสากล 

17.8000 กพม. 
(วิทิต) 

5.0000 5.0000 3.0000 3.0000 3.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่
ภูมิภาคอาเซียน  

SG3 
S2F19 
S3F20 
S3F22 
 
SG1 
S2F5 
 
SG2 
S1F10 
 
SG4 
S1F23 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เป็นศูนย์นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภาค
อาเซียน 
 กิจกรรม 
1. ยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์

เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ในระดับสากล  
2. พัฒนาศักยภาพตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์

ทางนิวเคลียร์ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้การรับรอง 

ISO/IEC 17025 
4. พัฒนาเครือข่ายด้านความมั่นคงทาง

นิวเคลียร์ 
5. พัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมนิติ

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ 

6. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนุนการกำกับดูแลด้านความม่ันคง
และพิทักษ์ความปลอดภัย 

7. เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสาร
ระดับชาติ/ นานาชาติ 

3.2000 กพม. 
(หริ

เนตร) 

1.6000 1.6000    

11. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเป็นศูนย์นิติ

SG3 
S3F20 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 4.8000 กพม.   1.6000 1.6000 1.6000 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของ
ทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA 
collaborating centre in 
Thailand on Nuclear 
Forensics)  

S3F22 
 
SG1 
S2F5 
 
SG2 
S1F10 
S2F15 
 
SG4 
S1F23 

เป็นศูนย์นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA 
collaborating centre in Thailand on 
Nuclear Forensics)   
กิจกรรม 
1. ประสานทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศเพ่ือประเมินศักยภาพงาน
นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของไทย 

2. พัฒนาเครือข่ายด้านความม่ันคงทาง
นิวเคลียร์ 

3. ขยายขอบข่ายงานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
ทางนิวเคลียร์ให้ได้การรับรอง ISO/IEC 
17025 

4. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนุนการกำกับดูแลด้านความม่ันคง
และพิทักษ์ความปลอดภัย 

5. พัฒนาศักยภาพตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
ทางนิวเคลียร์ รวมปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

6. เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสาร
ระดับชาติ/ นานาชาติ 

(หริ
เนตร) 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที ่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารดานความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสี 

145.2715 
   

ปส. 19.8065 57.5850 26.6600 19.9600 21.2600 

กลยุทธที ่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการกำกับดูแลและผู ปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยและความม่ันคงทางนิวเคลียรและรังสี 

  37.8685 ปส. 9.4285 2.3600 14.4600 4.7600 6.8600 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากรดาน
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสี  

SG4 
S1F23 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
บุคลากรดานนิวเคลียรและรังสีภายนอกปส. ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามประเภทการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม/หลักสูตร 
1. ก ิจกรรมการจ ัดทำ Stakeholder Mapping 
สำหรับบุคลากรดานความปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสีท่ัวประเทศ 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร E-learning สำหรับ
เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรดานความปลอดภัย     
ทางนิวเคลียรและรังส ี
4. กิจกรรมการรับรองหลักสูตรดานความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสี 
5. กิจกรรมสรางเครือขายบุคลากรดานความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

12.5000 กยผ. 
กอญ. 
กตส. 
กพม. 

6.3000 
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0.2000 
 

0.2000 
 

0.8000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3000 
 
 

0.2000 
 
 
 

2.3000 
 
 
 
 

0.3000 
 
 

1.0000 
 

0.3000 
 
 

0.2000 
 

0.2000 
 

0.8000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3000 
 
 

0.2000 
 
 
 

2.3000 
 
 
 
 

0.3000 
 
 

1.0000 
 

0.3000 
 
 

0.2000 
 

0.2000 
 



 

ข-61 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

6. หล ักส ูตรประกาศนียบ ัตรด านความมั ่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร 

0.3000 0.3000 
 

0.3000 0.3000 0.3000 
 

2. โครงการศูนยกำกับดูแล
และมาตรฐานขอสอบ RSO 

SG4 
S1F23 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
1.เพื่อพัฒนาระบบและวิธีการทดสอบเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี 
2.พัฒนาเปนศูนยกำกับการทดสอบเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 
กิจกรรม 
1. ติดตั ้งอุปกรณและเครื ่องมือพื ้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
2. การจ างล ูกโครงการศ ูนย กำก ับด ูแลและ
มาตรฐานขอสอบ RSO 

2.5585 
 

กอญ. 
(โมรีพัฐฐ) 

1.2285 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 

3. โครงการเตรียมความ
พรอมและเสริมสมรรถนะ
บุคลากรกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและ
รังสี  

SG4 
S1F24 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
บุคลากร ปส. ดานการกำกับดูแลความปลอดภัย    
ทางนิวเคลียรและรังสีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางนิวเคลียรและรังสีทั ้งภายในและ
ภายนอกประเทศ นำไปสูการเตรียมความพรอม
ดานการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสีท่ีมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม/หลักสูตร 
1. กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานขอมูลนวัตกรรม
ทางนิวเคลียรและรังส ี

20.0000 กยผ. 
กอญ. 
กตส. 
กพม. 
สลก. 

1.0000 
 
 
 
 
 
 
 

0.3000 
 

0.6000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.9000 
 
 
 
 
 
 
 

0.3000 
 

3.6000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9000 
 
 
 
 
 
 
 

0.3000 
 



 

ข-62 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. หลักสูตรการฝกอบรมเกี ่ยวกับนวัตกรรมทาง
นิวเคลียรและรังสีและแนวทางการกำกับดูแลความ
ปอลดภัย 
3. กิจกรรมพัฒนาศูนยจำลองการปฏิบัติงานดาน
การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
4. หลักสูตรความรูพื ้นฐานดานความปลอดภัย     
ทางนิวเคลียรและรังสีสำหรับบุคลากรบรรจุใหม 

0.3000 
 
 
 
 

0.4000 
 

0.3000 
 
 
 
 

0.3000 

0.3000 
 
 

10.000 
 

0.3000 

0.3000 
 
 

3.0000 
 

0.3000 

0.3000 
 
 

3.0000 
 

0.3000 

4. โครงการความรูพ้ืนฐาน
ดานนิวเคลียรและรังสี
สำหรับบุคลากร ปส. สาย
สนับสนุน  

SG4 
S1F24 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
บุคลากร ปส. สายสนับสนุนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งภารกิจ
ด านต าง ๆ ของปส. เพ ื ่ อช  วยสน ับสน ุนการ
ด ำ เ น ิ น ง าน ในส าน ง าน เทคน ิ ค ไ ด  อ ย  า ง มี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรม/หลักสูตร 
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานดานนิวเคลียรและรังสี
สำหรับบุคลากร ปส. สายสนับสนุน 

0.9000 กยผ. 
กอญ. 
กตส. 
กพม. 
สลก. 

0.3000  
 
 
 
 
 
 

0.3000  
 
 
 
 
 
 
 

0.3000 

5. โครงการฝกอบรม
หลักสูตร: 
 การเปนขาราชการท่ีดี (ตน
กลาขาราชกร)  

SG4 
S1F24 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ขาราชการบรรจุใหม ที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการได มีทักษะ และความรูตางๆ 
พรอมปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
กิจกรรม 
1.การอบรมสัมมนารวมกัน ประมาณ 2 -3 สัปดาห 

1.2000   สลก/
กกจ. 

0.4000 0.4000 0.4000   



 

ข-63 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.การปฐมนิเทศ 
3.การเรียนรูดวยหลักสูตร e-learning  

6. โครงการ ฝกอบรม
หลักสูตรระเบียบการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ และสิทธิ 
สวัสดิการ  

SG4 
S1F24 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ข าราชการ และเจ าหน าท ี ่  ของ ปส. 
สามารถนำ กฎ ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวของมา
ใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
กิจกรรม 
ฝกอบรมและสัมนาหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับระเบียบการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ และสิทธิ สวัสดิการ 

0.6000 สลก./
กกจ. 

0.2000 0.2000 0.2000   

7. โครงการ การเรียนรูทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ของ 
สำนักงาน ก.พ.  
(e-Learning) 

SG4 
S1F24 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ขาราชการ และเจาหนาที ่ ของ ปส. สามารถนำ
หลักสูตรอบรมออนไลน ของ สำนักงาน ก.พ.                   
ที่เปนความตองการ รวมของสวนราชการเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของขาราชการใหสามารถปฏิบัต ิงาน 
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือ
ราชการ หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ และการ
วิเคราะหโครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวน
ทัศน และคุณลักษณะขาราชการ ชุดหลักสูตรการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชาย หลักสูตรการเสริม
สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา ชุด

- สลก./
กกจ. 

     



 

ข-64 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับ
ระบบจำแนกตำแหนง และคาตอบแทนใหม) 
กิจกรรม 
การเรียนรูดวยหลักสูตร e-learning 

กลยุทธที่ 2 สื่อสารภายในเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีและสื่อสารตอสาธารณะอยางทัน
เหตุการณ 

107.4030 ปส. 10.3780 55.2250 12.2000 15.2000 14.4000 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการส่ือสาร
ภายในองคกร  

SG4 
S2F26 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
สรางการรับรูและสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ
ทิศทางนโยบายที่เกี่ยวของและงานดานการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี  
กิจกรรม 
1. ผูบริหารพบปะบุคลากร 
2. การสื่อสารภายในองคกรเพ่ือความสำเร็จ 

0.0500 กผป. 0.0250 
 
 
 
 

0.0100 
0.0150 

0.0250 
 
 
 
 

0.0100 
0.0150 

   

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการส่ือสาร
ภายในสูภายนอกองคกร 

SG4 
S2F26 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
บุคลากรมีศักยภาพในดานการสื่อสาร เกิดความ
เขาใจ ความรวมมือและการประสานงานท่ีดีในดาน
ตาง ๆ ภายในองคกร สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไป
ไดอยางถูกตอง เหมาะสมและตรงตามเปาหมายท่ี
วางไว อันจะนำไปสู ความสำเร ็จในการสื ่อสาร
ภายนอกองคกรตอไป 
กิจกรรม 

9.0000 กผป. 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 



 

ข-65 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ก ิจกรรมการส ื ่อสารเช ิงสรางสรรคสำหรับ
บุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
2. กิจกรรมการสื่อสารผานเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ
ออนไลน 
3. ก ิจกรรมพัฒนาทักษะการส ื ่อสารความรู สู
สาธารณะชน 

3. โครงการเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบ ขอบังคับ และ
แนวปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 
2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
แกผูรับบริการ 
 

SG4 
S2F27 
 
SG1 
S1F1 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ผูรับบริการมีความรูความเขาใจในในกฎระเบียบ 
ข  อ บ ั ง ค ั บ  แ ล ะ แ น ว ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต  า ง  ๆ  ต า ม 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดอยางถูกตอง 
กิจกรรม 
- เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ขอบังคับ และแนวปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม แกผูรับบริการ (ฝกอบรม จำนวน 5 ครั้ง ๆ 
ละ 5 ว ัน: ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต  ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก) 
 
 

5.1530 กอญ. 
(ณรงค
เวทย) 

5.1530     

4. โครงการส่ือสาร
นิวเคลียรสูสาธารณะ 

SG4 
S2F28 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 90.0000 กยผ. 
กอญ. 

2.6000 
 

52.6000 
 

9.6000 
 

12.6000 
 

12.6000 
 



 

ข-66 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ชื่อเดิม 2565 : โครงการ
สรางความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

ประชาชนหร ือ Interested Parties ได ร ับการ
สื ่อสารดานนิวเคลียรและรังสี ทำใหเกิดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับประเด็นดังกลาวดียิ่งข้ึน 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา/การวิจัยทางดาน
พล ังงานน ิว เคล ียร และการกำก ับด ูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
2. คายเยาวชนนิวเคลียรสัมพันธ “รักอะตอม” 
สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  
3. หลักสูตรการสื ่อสารนิวเคลียร ส ู สาธารณะ 
สำหรับบุคลากรปส.  
4. หลักสูตรประกาศนียบัตร Train the trainers 
เพ่ือการสื่อสารนิวเคลียรสูสาธารณะ 
5. กิจกรรมแขงขันความรูดานนิวเคลียรและรังสี 
6.น ิทรรศการถาวรและพิพ ิธภ ัณฑด านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
 

กตส. 
กพม. 
สลก. 

 
 
 

0.5000 
 
 

2.0000 
 

0.1000 

 
 
 

0.5000 
 
 

2.0000 
 

0.1000 
 
 
 
 

50.0000 

 
 
 

0.5000 
 
 

2.0000 
 

0.1000 
 

2.0000 
 

5.0000 
 

 
 
 

0.5000 
 
 

2.0000 
 

0.1000 
 

2.0000 
 

5.0000 
3.0000 

 
 
 

0.5000 
 
 

2.0000 
 

0.1000 
 

2.0000 
 

5.0000 
3.0000 

5. โครงการสงเสริมเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับนิวเคลียร  

SG4 
S1F28 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
- ประชาชนมีความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ
เรื ่องพลังงานนิวเคลียรและรังสี รวมทั ้งมีความ
ตระหนักร ู และว ัฒนธรรมความปลอดภ ัยทาง
นิวเคลียรและรังสี ตลอดจนประชาชนทราบถึง

4.000 กผป. 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 



 

ข-67 

แผนงาน/โครงการ 
 

ความ
เชื่อมโยง 

ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรม งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด
ชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

บทบาท ภารกิจสำคัญ มีทัศนคติที ่ดี อันจะเกิด
ภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 
- บุคลากรมีความรู ความเขาใจพื้นฐานที่สำคัญใน
เรื่องนิวเคลียรและรังสี การสื่อสารองคกรและการ
เผยแพรประชาสัมพันธเปนเครื ่องมือที ่สามารถ
ขับเคลื่อนงานดานการกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 
1. สงเสริมเผยแพรความรูเกี ่ยวกับนิวเคลียรและ
รังสี เสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ไดแก  
1.1 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับนิวเคลียร
และรังสี อาทิ การผลิตสื ่อสิ ่งพิมพ เอกสาร สื่อ
มัลติมีเดียตาง ๆ และสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
อ่ืนท่ีเก่ียวของ  
1.2 การสงเสริมและพัฒนารูปแบบในการสื่อสาร
เพ่ือการประชาสัมพันธ อาทิ กิจกรรม การประชุม/
การฝกอบรมที่เกี่ยวของ สงเสริมกิจกรรมและสื่อ
ออนไลน/เว็บไซต 
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ภาคผนวก ค 

 ค านยิามตวัชีว้ดั 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ประสาน 
งาน 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 1.1 ผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการกำกับดูแลของ ปส. 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 : ร้อยละของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไมเ่กิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังส ี

ปส. ร้อยละ 100 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 ร้อยละความสำเรจ็ของการ
พัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 

ปส. ร้อยละ 20 40 60 80 100 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3 ร้อยละของผู้ปฏิบตัิงานและ
ประชาชนไดร้ับปรมิาณรังสีที่ไม่เกนิค่า
มาตรฐานที่กำหนด 

กพม. ร้อยละ 100 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนนุการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 2.1 งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภยัของ ปส. ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 : ร้อยละความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พรอ้มสำหรบั
นำไปใช้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี ตามแผนท่ีกำหนด 

คณะทำ
งาน

วิจัยฯ 

ร้อยละ 20 35 50 65 80 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 : ร้อยละความสำเร็จในการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังส ี

ปส. ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 (1) : สัดส่วนของกฎหมายที่
ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มคีวามทันสมัย 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลยีร์และรังส ี

กกม. ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 (2) : ร้อยละความสำเรจ็ของ
ระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความ

กพร. ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ประสาน 

งาน 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทีไ่ด้รับการ
รับรองคุณภาพและผ่านเกณฑไ์ดร้บัรางวัล 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 (3) : ร้อยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนาด้านนิวเคลยีร์ในทางสันติของประเทศ
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กยผ. ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 (4) : ร้อยละความสำเรจ็ของ
การนำระบบดิจิทลัมาใช้ในการปฏบิัติงาน/การ
ให้บริการประชาชน 

กยผ. ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 (5) : ร้อยละความสำเรจ็ในการ
ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังส ี

กพม. ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 : ร้อยละของผู้ไดร้บัการพัฒนา
ศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
หลักสตูร/กิจกรรม 

กยผ. ร้อยละ 80 80 80 80 80 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.2 บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจ และมีความผูกพนัองค์กร (Engagement) ที่ดี 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 : ร้อยละความสำเรจ็ในการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
ปส.  

สลก. ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3 : ร้อยละของบุคลากร ปส. มี
ความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักใน
ค่านิยมขององค์กร 

สลก. ร้อยละ 80 80 80 80 80 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้

เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. 
4.4 ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส. 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.4 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับข้อมลูข่าวสารตามที่คาดหวัง 

กยผ. ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการกำกับดูแลของ ปส. 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
คำนิยาม : 

1. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีภายใต้
การกำกับดูแลของ ปส .ที่มีการใช้/ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์, วัสดุกัมมันตรังสี, เครื่องกำเนิดรังสี  

2. ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง ไม่เกิดอุบัติเหตุ* (Accident) ที่มีผลกระทบโดยรอบ 
ที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีออกมาจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี และทำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชนเกิดอันตรายถึงชีวิตจากการได้รับปริมาณรังสีสูง 
 
*หมายเหตุ: อ้างอิงตามระดับความเป็นอันตรายระดับท่ี 4 ของมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 
(The International Nuclear and Radiological Event Scale: INES) ในแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 - 2570 

 

สูตรคำนวณ/วิธีวัด : 1 - (
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีภายใต้การกำกับดูแลของ ปส.เกิดอุบัตเิหตุด้านนิวเคลียร์และรังสี

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีภายใต้การกำกับดูแลของ ปส.
) 

 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล  
 
คำนิยาม :   

การพัฒนากระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ และมีความครบถ้วนตามผลการประเมินจากองค์การนานาชาติและมาตรฐานสากลอ่ืน เช่น GSR-Part 3 
ในการขอภารกิจ (Mission) จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อประเมินกระบวนการกำกับดูแลของ ปส.  เช่น 
Mission on the National Regulator (AMRAS) Infrastructure for Radiation Safety   

 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด : 
  วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในแต่ละปี ดังนี้ 
แผนการดำเนนิการ : 

ร้อยละ 
ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

ร้อยละ 20 จัดทำรายงานเพ่ือเสนอขอ Mission      
ร้อยละ 40 ผู้เชี่ยวชาญฯ เข้าประเมิน      
ร้อยละ 60  รับข้อเสนอแนะ (Feedback) และ

นำไปปรับปรุง/เพ่ิมเติม (Fill Gap) 
     

ร้อยละ 80 รับข้อเสนอแนะ (Feedback) และ
นำไปปรับปรุง/เพ่ิมเติม (Fill Gap) 
เพ่ิมเติม 

     

ร้อยละ 100 ดำเนินการครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ      
 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 
รูปแบบการวัดผล : วัดผลการดำเนินงานเป็นร้อยละแบบสะสม  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3 : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

คำนิยาม :   
รายงานผลการตรวจวัดรายปีตามรายการต่อไปนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ ปส.กำหนด 

หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
 1. ผลการรายงานการได้ร ับร ังส ีจากภายนอกร่างกายของผู ้ปฏิบ ัต ิงานที ่ได ้ร ับจากสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี หรือหน่วยให้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 
 2. รายงานผลการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายที่ดำเนินการโดย ปส.

หรือ สถานประกอบการหรือหน่วยให้บริการอื่นๆ 
 3. รายงานผลการเฝ้าระวังค่าระดับรังสีที่ได้จากการตรวจวัดตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม และสถานีเฝ้า

ระวังภัยทางรังสี 
 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด : 

จำนวนผู้ปฏบิัติงาน และตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่ได้รับปริมาณรังสีเกินเกณฑ์ที่กำหนดต่อปี

(จำนวนผู้ปฏิบัติงานทางรังสี + ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่วิเคราะห์ + รายงานผลระดับรังสีของสถานีวัดรังสีในอากาศต่อปี)
 

 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 2.1 งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยของ ปส. 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามแผนที่กำหนด 
 
คำนิยาม : 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น วัดจากความสำเร็จ ในการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ ปส. 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (5 ปี) ตั้งแต่การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติใช้และการทบทวนแผนงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนาของที่สอดคล้องและตอบสนองต่อประเด็นปัญหา/ความต้องการ ของ ปส. หรือของ
ประเทศ การเสนอขอ/ได้รับจัดสรรงบประมาณ และดำเนินโครงการให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจน
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือการนำผลการวิจัยที่ได้ไปสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของ ปส. หรือใช้ประโยชน์ในทางอื่น โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการดำเนินงานที่ใช้ในการวัดผล
ความสำเร็จ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
ค่า

ความสำเร็จ 
(ร้อยละ) 

1. การผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติใช้และการทบทวน
แผนงานด้านการวจิัยและ
พัฒนาของ ปส. 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (แผนด้านการวจิัยและ
พัฒนาของ ปส. พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหา/ความต้องการ ของ ปส. หรือของประเทศ เช่น พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา เป็นต้น โดยจะต้องมีรายละเอียดพอสังเขป ได้แก่ กิจกรรมการ
ดำเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้น และงบประมาณที่ใช้เบื้องต้นในแต่ละปีทีม่ี
การดำเนินงาน รวมถึงการประกาศใช้และผลักดันให้เกดิการนำแผนไปปฏิบตัิ
ใช้ และมีการพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงานรายปี ก่อนที่จะเริม่
ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ ทุกครั้ง 

25 

2. การวิจัยและพัฒนาและ
การดำเนินงานอ่ืนในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด 

ดำเนินการวิจยัและพัฒนาตามแผนด้านการวิจัยและพัฒนาของ ปส. พ.ศ. 
2566 - 2570 รวมถึงดำเนินการอืน่ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนดไว้ให้
แล้วเสร็จ  

50 
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หลักเกณฑ ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
ค่า

ความสำเร็จ 
(ร้อยละ) 

3. การตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ดำเนินการรายงานความก้าวหน้ารายปี หรือจัดทำรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ หรือตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยและพัฒนาท่ีได้ดำเนินการในปีน้ันๆ 
หรือมีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ท้ังในด้านการนำมา
สนับสนุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และการใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานภายนอกอ่ืน 

25 

 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  
(ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติใช้และการทบทวนแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ ปส. + 
ร้อยละความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาและการดำเนินงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด + ร้อยละ
ความสำเร็จในการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ) 
     โดยที ่
     1. ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติใช้และการทบทวนแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนา
ของ ปส. นั้น มีค่าความสำเร็จตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ร้อยละ 25 โดยคิดจากสัดส่วนการดำเนินงานทั้งหมดที่
จะต้องทำในแต่ละปี ดังนี้ 

ปีงบประมาณ แผนการดำเนินงานในแต่ละป ี ค่าความสำเร็จ (ร้อยละ) 
2566  - ประกาศใช้และผลักดันใหเ้กิดการปฏิบัตติามแผนด้านการวิจัย

และพัฒนาของ ปส. (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 - ทบทวนแผนด้านการวิจัยและพฒันาของ ปส. ปี 2567 

5 
5 

2567  - ทบทวนแผนด้านการวิจัยและพฒันาของ ปส. ปี 2568 5 
2568 - ทบทวนแผนด้านการวิจัยและพฒันาของ ปส. ปี 2569 5 
2569 - ทบทวนแผนด้านการวิจัยและพฒันาของ ปส. ปี 2570 5 
2570  - - 

  
2. ร้อยละความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาและการดำเนินงานอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนที่

กำหนด นั้น มีค่าความสำเร็จตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ร้อยละ 50 โดยคิดจากสัดส่วนจำนวนโครงการทั้งหมดที่
ได้มีการดำเนินการ ต่อจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผน ที่จะต้องดำเนินการตลอดระยะเวลาทั้ง 5 ปี เช่น หาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปส. ได้มีการดำเนินงาน 5 โครงการ จากโครงการทั้งหมดตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ 
50 โครงการ ปส. จะมีค่าความสำเร็จที่ร้อยละ 10 เป็นต้น 
     3. ร้อยละความสำเร็จในการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นั้น มีค่าความสำเร็จตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ที่ร้อยละ 25 โดยคิดจากสัดส่วนจำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดที่ได้มีการ รายงานผล
ความก้าวหน้า ณ สิ้นปี/จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์/ ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดย
ที่การดำเนินงานแต่ละประเภท มีค่าน้ำหนักคะแนนและเงื่อนไขการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
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การดำเนินงาน การดำเนินงานที่ต้องทำ 
ค่าความสำเร็จ 

(ร้อยละ) 
1. การรายงาน
ความก้าวหน้า
ประจำป ี

 - ทุกโครงการที่อยู่ภายใต้แผนด้านการวิจัยและพัฒนาของ ปส. จะต้อง
ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปีทุกสิ้นปี หากเป็นโครงการปี
เดียว จะไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้ 
 - จำนวนรายงานความก้าวหน้าและรายงานการวิจัยฉบบัสมบรูณ์ทั้งหมดที่
จะต้องจัดทำ จะคดิเทียบบญัญตัิไตรยางค์เป็นค่าความสำเร็จสูงสุดทีร่้อยละ 15 

รวมกันกับการ
ดำเนินงานใน
ส่วนท่ี 2 เป็น
ร้อยละ 15 

2. การจัดทำรายงาน
การวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์

 - ทุกโครงการที่อยู่ภายใตด้้านการวิจัยและพัฒนาของ ปส. จะต้องดำเนินการ
จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์เมื่อสิ้นสดุโครงการ 
 - จำนวนรายงานความก้าวหน้าและรายงานการวิจัยฉบบัสมบรูณ์ทั้งหมดที่
จะต้องจัดทำ จะคดิเทียบบญัญตัิไตรยางค์เป็นค่าความสำเร็จสูงสุดทีร่้อยละ 15 

รวมกันกับการ
ดำเนินงานใน
ส่วนท่ี 1 เป็น
ร้อยละ 15 

3. การตีพิมพ์
เผยแพรห่รือนำ
ผลงานไปใช้
ประโยชน ์

- ทุกโครงการอาจมีการตีพิมพ์เผยแพร่หรือมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
โดยโครงการทั้งหมดภายใตแ้ผนดา้นการวิจัยและพัฒนาของ ปส. ควรต้องมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างน้อย โครงการละ 1 หัวข้อเป็นอย่างต่ำ คิดเทียบ
บัญญัตไิตรยางค์เป็นคา่ความสำเรจ็สูงสุดทีร่้อยละ 5 เช่น หากมีโครงการตาม
แผน จำนวน 15 โครงการ แต่มีการการตีพมิพ์เผยแพร่หรือนำผลงานไปใช้
ประโยชน์ จำนวน 10 โครงการ ก็จะคิดเป็นค่าความสำเร็จที่ร้อยละ 6.66 เป็นต้น 

10 

 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 ร้อยละ 80 

 
รูปแบบการวัดผล : วัดผลแบบสะสมต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ดังนี้ 
 1. Soft Infrastructures 

1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการการกำกับดูแลมีความทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

2) ระบบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส  ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

3) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือที่มีอยู่สามารถเพ่ิม
สมรรถนะด้านการกำกับดูแลและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

4) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมีการบูรณาการเชื ่อมโยงข้อมูล
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหาร
จัดการภายในองค์กรรองรับการปรับเปลี ่ยนสู ่ด ิจ ิท ัล (Digital Transformation) มีกลไกการเปิดเผย 
แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 2. Hard Infrastructures 

5) ยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นศูนย์กลางด้าน
มาตรวิทยาทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
คำนิยาม:  
 ความสำเร็จในยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทั้งในด้าน Soft Infrastructures และ
ด้าน Hard Infrastructures ตามแผนที่กำหนดไว้ 
 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด : ค่าเฉลี่ยการดำเนินการตามตัวชี้วัดย่อยท้ัง 5 ตัวชี้วัด 
 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.2.1(1) : สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 
คำนิยาม :  

การทบทวนกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 ที่มีการประกาศใช้ครบ 5 ปี หรือกฎหมายที่ควรได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และ/
หรือยกเลิก รวมทั้งการจัดทำเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี  
 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  

(
จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการทบทวน 

จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ต้องได้รับการทบทวนในปีนั้น
) ×  100 

 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค-11 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.2.1(2) : ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล 
 
คำนิยาม :  

ระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับการรับรอง
คุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละปี ดังนี้ 

2.1 การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน 
ก.พ.ร. กำหนด 

2.2 การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
2.3 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด อย่างน้อย 1 หมวด  
2.4 รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
2.5 รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 

สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  
  ความสำเร็จในการดำเนินการเพ่ือให้ได้รับรองคุณภาพ/รางวัลตามแผนที่กำหนดไว้ในแต่ละปี 
 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2.1(3) : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
คำนิยาม :  

การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง 
การส่งเสริม สนับสนุน หรือผลักดันให้มีการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ ได้แก่ 
 1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการกำกับดูแล และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทาง
สันติ ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้มีการนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและมีการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการดำเนินการต่อไป 

2. กิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแล และการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ในทางสันติที่จัดในประเทศไทย 
 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  

(
จำนวนกจิกรรมที่ดำเนินการได้สำเร็จภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือ

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละปี
)  × 100 

 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2.1(4) : ร้อยละความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ประชาชน 
 
คำนิยาม :  
 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ จัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม มีการติดตามการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด และมีการประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อนำมา
พิจารณาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้งาน  ซึ่งการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศนั้น มีทั้งการ
พัฒนาระบบงานใหม่ และปรับปรุงระบบงานที่มีอยู่เดิม เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการภายใน
องค์กร ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  

(
จำนวนระบบสารสนเทศดิจิทัลได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 

จำนวนระบบสารสนเทศดิจิทัลที่กำหนดไว้ในแต่ละปี
)  × 100 

 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.2.1(5) : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
คำนิยาม :  
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ดังนี้ 
1. จำนวนห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่จัดตั้งเพ่ิมขึ้น จำนวน 16 ห้อง 
2. ค่าการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีอยู่ในระดับปฐมภูมิ จำนวน 23 ค่า 
3. ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จำนวน 38 ขอบข่าย 
ISO/IEC 17043 จำนวน 3 ขอบข่าย และ ISO 17034 จำนวน 3 ขอบข่าย 
 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  

จำนวนห้องปฏิบัติการที่จดัตั้งเพิ่มขึ้น ค่าการวัดปรมิาณรังส/ีกัมมันตภาพรังสีที่อยู่ในระดับปฐมภูมิ  

และขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 ISO/IEC17043 และ ISO17034 ในแต่ละปี      x 100 
จำนวนที่ต้องได้รับการดำเนินการในแต่ละปี 

 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
 

ปี แผนการดำเนนิงานในแต่ละปี 
2566 6 ห้อง  6 ค่า  10 ขอบข่าย 
2567 8 ห้อง  7 ค่า    8 ขอบข่าย 
2568 5 ค่า  13 ขอบข่าย 
2569 2 ห้อง  5 ค่า   7 ขอบข่าย 
2570 6 ขอบข่าย 

 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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รายละเอียดแผนการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
ห้องปฏิบัติการ 2566 2567 2568 2569 2570 

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีแกมมาสำหรับการ
ป้องกันอันตรายจากรังส ี

X     

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีแกมมาสำหรับรังสี
รักษา 

X     

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีแกมมาระดับสูง
สำหรับอุตสาหกรรม 

X     

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ X     
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีเอกซ์พลังงานปาน
กลาง 

X     

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีบตีา X     
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีแกมมาสำหรับ
สิ่งแวดล้อม 

 X    

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีเอกซ์และอเิลคตรอ
นพลังงานสูงจากเครื่องเร่งอนุภาค 

 X    

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีแบบฝังแร่ 
(Brachytherapy) 

 X    

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสีนิวตรอน  X    
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดกัมมันตภาพรังส ี  X    
ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคล  X    
ห้องปฏิบัติการประเมินค่าปรมิาณรังสีจากภายในร่างกาย  X    
ห้องปฏิบัติการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์  X    
ห้องปฏิบัติการประเมินค่าปรมิาณรังสีด้วยมาตรวดัรังสีทางชีวภาพ    X  
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวัดกมัมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม    X  

 
ค่าการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีอยู่ในระดับปฐมภูม ิ 2566 2567 2568 2569 2570 

Air Kerma/rate for Cs-137 (Protection Level) X     
Air Kerma/rate for Mammography X-ray (W,Rh, Mo) X     
Air Kerma/rate for BIPM Quality X-ray (low energy) X     
Absorbed Dose/rate to water for High-Dose Dosimetry X     
Ambient Dose Equivalent/rate for Cs-137 (Protection Level) X     
Personal Dose Equivalent/rate for Cs-137 (Protection Level) X     
Air Kerma/rate for Cs-137 (High Dose Level)  X    
Air Kerma/rate for Co-60 (Protection Level)  X    
Air Kerma/rate for Co-60 (Therapy Level)  X    
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ค่าการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีอยู่ในระดับปฐมภูม ิ 2566 2567 2568 2569 2570 
Air Kerma/rate for Am-241 (Protection Level)  X    
Air Kerma/rate for ISO4037 X-ray (low energy)  X    
Air Kerma/rate for BIPM Quality X-ray (Medium energy)  X    
Air Kerma/rate for ISO4037 X-ray (Medium energy)  X    
Air Kerma/rate for Ir-192 (Protection Level)   X   
Air Kerma/rate for Ir-192 (Therapy Level)   X   
Ambient Dose Equivalent/rate for Co-60 (Protection Level)   X   
Personal Dose Equivalnet/rate for Cs-137 (Protection Level)   X   
Personal Dose Equivalnet/rate for Co-60 (Protection Level)   X   
Absorbed Dose/rate to water for Therapy Level    X  
Absorbed Dose/rate to tissue for Sr/Y-90, Kr-85, Pm-147    X  
Directional Dose Equivalent/rate for Sr/Y-90, Kr-85, Pm-147    X  
Personal Dose Equivalnet/rate for Sr/Y-90 (Protection Level)    X  
Radioactivity    X  

 
ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 2566 2567 2568 2569 2570 

Air Kerma/rate for Cs-137 (Protection Level) X     
Air Kerma/rate for Mammography X-ray (W,Rh, Mo) X     
Air Kerma/rate for BIPM Quality X-ray (low energy) X     
Absorbed Dose/rate to water for High-Dose Dosimetry X     
Ambient Dose Equivalent/rate for Cs-137 (Protection Level) X     
Personal Dose Equivalent/rate for Cs-137 (Protection Level) X     
Surface contamination monitor Am-241 X     
Surface contamination monitor C-14 X     
Surface contamination monitor Cl-36 X     
Surface contamination monitor Sr-90 X     
Air Kerma/rate for Cs-137 (High Dose Level)  X    
Air Kerma/rate for Co-60 (Protection Level)  X    
Air Kerma/rate for Co-60 (Therapy Level)  X    
Air Kerma/rate for Am-241 (Protection Level)  X    
Air Kerma/rate for ISO4037 X-ray (low energy)  X    
Air Kerma/rate for BIPM Quality X-ray (Medium energy)  X    
Air Kerma/rate for ISO4037 X-ray (Medium energy)  X    
การทดสอบปริมาณรังสี Cs-137 ในน้ำทะเล ด้วยวิธีตกตะกอน วัดโดย
เครื่องแกมมาสเปกโตรมิเตอร ์

 X    
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ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 2566 2567 2568 2569 2570 
Air Kerma/rate for Ir-192 (Protection Level)   X   
Air Kerma/rate for Ir-192 (Therapy Level)   X   
Ambient Dose Equivalent/rate for Co-60 (Protection Level)   X   
Personal Dose Equivalnet/rate for Cs-137 (Protection Level)   X   
Personal Dose Equivalnet/rate for Co-60 (Protection Level)   X   
การทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปกโตรมิเตอร์   X   
การทดสอบปริมาณรังสีแอลฟา-บตีารวมในน้ำ   X   
การตรวจวดัปรมิาณรังสีโดยตรงท่ีไทรอยด ์   X   
การตรวจวดัปรมิาณทริเทียมในปสัสาวะ ด้วยเทคนิคการวัดรังสีแบบ
เรืองแสงวาบ 

  X   

การวิเคราะห์หาปริมาณยูเรเนียม   X   
การวิเคราะห์หาปริมาณทอเรยีม   X   
การทดสอบปริมาณรังสี H-3 ในน้ำ ด้วย liquid scintillation 
counting 

  X   

การทดสอบปริมาณรังสเีรเดียม (Ra) และทอเรียม (Th) ในธรรมชาต ิ
(NORM) ในดินด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมาโดยแกมมาสเปคโตรเมทรี 

  X   

Absorbed Dose/rate to water for Therapy Level    X  
Absorbed Dose/rate to tissue for Sr/Y-90, Kr-85, Pm-147    X  
Directional Dose Equivalent/rate for Sr/Y-90, Kr-85, Pm-147    X  
Personal Dose Equivalnet/rate for Sr/Y-90 (Protection Level)    X  
Radioactivity    X  
Neutron Dosimetry    X  
การทดสอบปริมาณ Sr-90 ในตัวอย่างน้ำ (หมายเลขวิธีมาตรฐาน : 
EPA 402-R-10-001d)) 

   X  

Radio-pharmaceutical reference material (I-131 and Tc-
99m)  

    X 

Personal Dosimetry Reference Material     X 
Radioactive Material in Environmental Sample Reference 
Material 

    X 

Proficiency Testing Provider for Radio-pharmaceutical     X 
Proficiency Testing Provider for Personal Dosimetry     X 
Proficiency Testing Provider for Radioactive Material in 
Environmental Sample 

    X 

 
 



 

ค-18 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
(RSO) เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า (Frontline Officer) เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ (First Responder) และผู้ปฏิบัติอื ่นที่
เกี่ยวข้อง) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 : ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม 
 
คำนิยาม : 

ผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ปส. ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านกลไกการพัฒนาต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
การเคลื่อนย้ายบุคลากร การฝึกงาน (on the job training และ internship) การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติ 
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีซึ่ง ปส. กำหนดจัดขึ้น ทั้งในรูปแบบปกติและ
รูปแบบออนไลน์ และการฝึกอบรมจากหน่วยงายภายนอก ปส. 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  

การประเมินในแต่ละหลักสูตรอาจมีได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการกำหนดวิธีการและเกณฑ์การ
ประเมินของแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม เช่น 

1) แบบทดสอบ 
2) แบบประเมิน 
3) การนับจำนวนชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4) การมอบหมายงานและการส่งงาน 
5) การฝึกปฏิบัติ 
6) เทียบคุณสมบัติ/วุฒิ  

ค่าเป้าหมาย : 
2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.2 บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี (หมายถึง บุคลากรในส่วนภารกิจหลัก (Core 
functions) และส่วนสนับสนุน (Supporting functions) ของ ปส.) (หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของ PMQA 4.0) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. 
 
คำนิยาม : 

ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. หมายถึง มีการจัด/ดำเนิน
โครงการและ/หรือกิจกรรมตามที่แผนฯ กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี
การดำเนินการดังนี ้

1. มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดย
วางแผนบริหารอัตรากำลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 

1) การวางแผนอัตรากำลัง 
2) พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร 
3) บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 
4) การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพ่ือสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร 
5) การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร 
6) การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนทำให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
พัฒนาบุคลากรสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่นการบรรยาย การฝึกอบรมเป็นต้น 
และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอย่างใกล้ชิด 

3. บุคลากร หมายถึงบุคลากร 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1) บุคลากรวิชาชีพ (สายงานหลัก) ได้แก่ วิศวกรนิวเคลียร์ นักฟิสิกส์รังสี นักนิวเคลียร์เคมี เป็นต้น 
2) บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
คอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ  

3) บุคลากรผู้ทำหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น 
 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  

(
จำนวนโครงการและ/หรือกิจกรรมภายใต้แผนฯ ในแต่ละปีงบประมาณที่สามารถดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้   

จำนวนโครงการและ/หรือกจิกรรมภายใต้แผนฯ ในแต่ละปีงบประมาณที่กำหนดไว้
) × 100 
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ค่าเป้าหมาย : 
2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

ปี แผนการดำเนินงานในแต่ละป ี

2566 แผนพัฒนาบุคลากรฯ ได้รับการเห็นชอบ และการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
2567 การดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
2568 การรักษาองค์ความรู้ด้านการกำกับฯ 
2569 การติดตามและประเมินผลการใช้แผนพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงแผน (หากมี) 
2570 การจัดทำอัตรากำลัง ที่สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 : ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมขององค์กร 
 
คำนิยาม :  
 ประกอบด้วยการประเมินใน 2 ส่วนคือ 
 1. การประเมินความผูกพันต่อ (Engagement) องค์กรของ บุคลากร ปส. ซึ่งมีประเด็นการประเมินที่สำคัญ* เช่น 
  1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  2) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติติงาน 
  3) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
  4) ด้านภาวะผู้นำ 
  5) ด้านสวัสดิการ 
  6) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  7) ด้านการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
*หมายเหตุ: ตัวอย่างประเด็นการประเมินจากแบบสอบถามของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
กรมสุขภาพจิต และหน่วยงานอื่นๆ 
 2. การประเมินความตระหนักในค่านิยม (Value) ของบุคลากร ปส. โดยประเมินจากการปฏิบัติงาน
ภายใต้ค่านิยม “ATOMS” 
 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  

ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบประเมินเรื่องการประเมินความผูกพันต่อ (Engagement) องค์กรของ 
บุคลากร ปส. และผู้ตอบแบบประเมินเรื่องความตระหนักในค่านิยม (Value) ของบุคลากร ปส. 

 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
 4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. 
  4.4 ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส. 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.4 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คาดหวัง 
 
คำนิยาม : 
 1. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 ผู้รับบริการ อาทิ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี ผู้สมัครสอบและต่ออายุ
การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (รับรู้ เข้าใจ และตระหนัก) 

1.2 ประชาชน นักศึกษา นักเรียน สื่อมวลชน (รับรู้ เข้าใจ) 
1.3 ผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง ( Interested Parties) อาทิ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร ์เพื ่อส ันติ 

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ (รับรู้ เข้าใจ) 
2. กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น ในปี 2566 - 2567 คือ ผู้รับบริการ 

 
สูตรคำนวณ/วิธีวัด :  

(
จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คาดหวัง  

จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นทั้งหมดที่ทำแบบสำรวจ
)  × 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการประเมินการได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คาดหวังของ
กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินการ 

1. กำหนดประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
2. กำหนดเป้าหมายของการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
3. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น (1 – 2 กลุ่ม ต่อปีงบประมาณ) 
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4. ศึกษาความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น 
5. กำหนดค่าความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น 
6. เลือกเครื่องมือ ช่องทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ 
7. ประเมินผลสะท้อน (Feedback) และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นต่อข้อมูลข่าวสารที่คาดหวัง 
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ภาคผนวก ง 

กรอบแผนยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพัฒนา

ของ ปส. ปี พ.ศ. 2564 - 2568 

 

  

 

 

การจัดทำแผนงานวิจัยของ ปส. สามารถจัดทำ/วางแผน โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อันประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการกำหนดหัวข้อวิจัย     

1. หัวข้อทางเทคนิคที่ ปส. ต้องรับผิดชอบ ตามท่ีกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. และอาจพิจารณาจากที่กำหนด

ไว้ในมาตรฐานสากล     

2. หน้าที่รับผิดชอบของ ปส. ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และอาจพิจารณา

จากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสากล    

3. อ้างอิง โดยระบุหมวด/ข้อที่ใน พ.ร.บ./กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/มาตรฐานสากล 

4. สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น จำนวนการใช้งานปัจจุบันของสารกัมมันตรังสี    

5. แนวโน้มในอนาคต เช่น การใช้งานสารกัมมันตรังสีลดลง, มีการใช้เครื่องกำเนิดรังสีแบบใหม่ๆ มาก

ขึ้น, กำหนดการสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์    

6. ประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาวิจัย    

ส่วนที่ 2 : หัวข้อวิจัยท่ีจะต้องดำเนินการและความพร้อมในการดำเนินการ     

7. หัวข้องานวิจัยที่ต้องการ    

8. ผลลัพธ์ (Outcome)    

9. หัวข้อวิจัยที่มีอยู่ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาวิจัย (หัวข้อท่ี 6) 

10. ผู้รับผิดชอบ ระบุกอง/หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง    

11. ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่    

  ก = มีผู้เชี่ยวชาญดำเนินการได้เองทั้งหมด   

  ข = มีผู้เชี่ยวชาญแต่ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ปส. ดำเนินการในบางกิจกรรม 

  ค = ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน ต้องให้หน่วยงานภายนอก ปส. ดำเนินการ)   

ส่วนที่ 3 : ความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินงาน และความสอดคล้องทางด้านนโยบาย  

12. ความสำคัญ    

  1 = สำคัญมาก    

  2 = สำคัญปานกลาง    

  3 = สำคัญน้อย 
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กรอบแผนยุทธศาสตรก์ารวิจัยและพัฒนาของ ปส. ปี พ.ศ. 2564 - 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster ประเด็นการวิจัย โครงการวิจัย 64 65 66 67 68 หมายเหตุ

Cluster ท่ี 1 : Nuclear 

safety

1. การพิจารณาพ้ืนที่ก่อสร้างสถาน

ประกอบการทางนวิเคลียร์

1. วิจัยเก่ียวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของพ้ืนที่ก่อสร้างสถานประกอบการ

ทางนวิเคลียร์

P

 - Evaluation of external event for RR siting

 - Evaluation of chatacteristic of site that could affect transfer 

of radioactive material to human

 - การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านรังสีในส่ิงแวดล้อม

2. วิจัยเก่ียวกับการประเมินผลกระทบในพ้ืนที่ที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง

สถานประกอบการทางนวิเคลียร์ เชน่

P

 - Evaluation of population density in relevent to radiological 

emergency preparedness and response

 - Evaluation of evacuation route in case of radiological 

emergency

 - Radiation dispersion modelling บูรณาการกับ cluster 5

 - Food chain and radiation intake in case of emergency at SUT

 - Dose assessment to human, biodose

 - Evaluation of ultimate heat sink from natural resource

 - Evaluation of effects from neighbor facilities (PSA)
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2. การก่อสร้าง และติดต้ังเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์ (รวมทั้งพิจารณาการ

ออกแบบ)

1. ประเมินความคงทนของโครงสร้างเพ่ือรองรับ external events ณ สถาน

ที่ต้ัง

 - พัฒนาเทคนกิการตรวจสอบคอนกรีตส าหรับก าบังรังสีในเคร่ืองปฏิกรณ์

และอ่ืน ๆ (อาจขยายไปถึงสาขาอ่ืนได้ เชน่ รังสี)

P

2. ประเมินการออกแบบด้าน 

 - Neutronic

 - Thermal hydrailic

 - Fuel, reflector and structural materials of reactor core

P

3. ประเมินการถ่ายเทความร้อนของระบบหล่อเย็น P

4. ประเมิน Criticality ในระหว่างการบรรจุแท่งเชือ้เพลิง P

5. ประเมินด้าน thermal hydraulic และ neutronics ในการเดินเคร่ือง P

6. ประเมิน contruction program และรายละเอียดของโครงสร้างที่

เก่ียวกับการป้องกันรังสี

P

7. ประเมินการขนส่งแท่งเชือ้เพลิง P

8. ประเมินการจัดการกากกัมมันตรังสี P

9. ประเมิน Security plan P

3. การเลิกด าเนนิการสถาน

ประกอบการทางนวิเคลียร์

1. ประเมินนวิไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดในเชือ้เพลิงใชแ้ล้วของ ปปว .-1/1 โดยใช้

 SCALE

P

2. ประเมินนวิไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดในเคร่ือง ปปว .-1/1 โดยใช ้Ecolego P
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Cluster ท่ี 2 : Radiation 

safety

1. การประเมินระดับรังสีและการ

ก าบังรังสี (การประเมินความปลอดภัย)

1. พัฒนาระบบประเมินระดับรังสีและเคร่ืองก าบังรังสี โดยโปรแกรมการ

ประเมินชน-กระเจิงทางรังสี Monte Carlo N-Particle (MCNP) หรือ SCALE

P

 2. ประเมินกัมมันตภาพของกากกัมมันตรังสีก่อนการปล่อยทิ้ง P

2. การเตรียมความพร้อมส าหรับการ

เลิกใชวั้สดุกัมมันตรังสี

1. รวบรวมปริมาณกากกัมมันตรังสีที่จะเกิดข้ึน เพ่ือก าหนดแนวทางและ

มาตรการในการจัดการ (end of life management)

P

3. การประเมินการแพร่กระจายของ

รังสี จากการปล่อยทิ้ง

1. ประเมินการแพร่กระจายของรังสี จากการปล่อยทิ้งจาก ร .พ. ต่างๆ สู่

ส่ิงแวดล้อมโดยใชโ้ปรแกรม ARGOS, RODOS

P

2. ประเมินค่ากัมมันตภาพที่ประชาชนและส่ิงแวดล้อมได้รับจากการปล่อย

กากกัมมันตรังสีของสถานประกอบการ

P

3. วิจัยปริมาณ dose ของของเสียที่สามารถปล่อยทิ้งที่เหมาะสมกับประเทศ

ไทย

P

4. การพัฒนามาตรการเพ่ือจ ากัดการ

ได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานด้าน

 NDT หรือลักษณะการใชป้ระโยชน์

อ่ืนที่มีความเส่ียงต่อการได้รับปริมาณ

รังสีสูง

1. ประเมินการได้รับ dose จากงานอุตสาหกรรม P ควรด าเนนิการอย่างเร่งด่วน

2. ประเมินการได้รับ dose จากงานทางด้านการแพทย์ P

5. การพัฒนาการก ากับดูแลการใช้

ประโยชนรั์งสีทางการแพทย์

1. จัดท าฐานข้อมูลการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง

การแพทย์

ด าเนนิการในปี 2563 แล้ว

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าอ้างอิงของประเทศ (DRLs) P

3. จัดท ามาตรฐานการรับรองคุณภาพในการใชป้ระโยชนรั์งสีทางการแพทย์ 

สร้าง auditor

P
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Cluster ประเด็นการวิจัย โครงการวิจัย 64 65 66 67 68 หมายเหตุ

6. การพัฒนาการก ากับดูแลการใช้

ประโยชนรั์งสีผู้ปฏิบัติงานและ

ประชาชนทั่วไป

1. การวิจัยด้าน Occupational radiation safety in proton therapy 

facilities

P

7. การขนส่ง 1. พัฒนาระบบตรวจสอบรับรอง บรรจุภัณฑ์-หีบห่อส าหรับการขนส่งวัสดุ

กัมมันตรังสี

P

2. พัฒนาระบบติดตาม package (GPS tracking system ) P

8. การพัฒนาระเบียบวิธีการก าหนด

ประเภทเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทาง

รังสี

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใชก้ฎกระทรวงที่เก่ียวกับ RSO 

เพ่ือจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงกฎกระทรวงการแบ่งประเภท RSO

P บูรณาการกับ cluster 6
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Cluster ประเด็นการวิจัย โครงการวิจัย 64 65 66 67 68 หมายเหตุ

Cluster ท่ี 3 : Waste & 

NORM & Consumer 

1. การก ากับดูแล Consumer 

products

1. ศึกษาวิธีการประเมินระดับรังสีของ Consumer Product ที่ส่งผลต่อผู้ใช้ P

2. วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณรังสีใน Consumer Product เพ่ือจัดท ามาตรฐาน

ความปลอดภัยทางรังสีของผลิตภัณฑ์

P

3. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการก ากับดูแล Consumer Product ทั้ง

ในเร่ืองของนยิามต่างๆ และข้ันตอนการก ากับดูแล ต้ังแต่ต้นทางไปจนถึงผู้

จ าหนา่ยสินค้ารายสุดท้าย

P

2. การก ากับดูแล NORM 1. ศึกษาวิธีการประเมินระดับรังสีของ NORM ที่ส่งผลต่อผู้ใช้ P

2. วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณรังสีใน NORM เพ่ือจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย

ทางรังสีของผลิตภัณฑ์

P

3. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการก ากับดูแล NORM ทั้งในเร่ืองของ

นยิามต่างๆ และข้ันตอนการก ากับดูแล ต้ังแต่ต้นทางไปจนถึงผู้จ าหนา่ยสินค้า

รายสุดท้าย

P

4. ศึกษาการเคล่ือนย้าย NORM ในระบบนเิวศ เพ่ือน าไปใชใ้นการ

ประเมินผลกระทบในพ้ืนที่ต่างๆ

P

5. ศึกษาผลกระทบจาก NORM ต่อสุขภาพของประชาชน P
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Cluster ประเด็นการวิจัย โครงการวิจัย 64 65 66 67 68 หมายเหตุ

3. การก ากับดูแล Radioactive Waste 1. การประเมินความเหมาะสมของ Bore-hole และ Near-surface disposal P เก่ียวข้องกับทั้ง Nuclear safety / 

radiation safety / Monitoring

2. ศึกษาวิธีการก ากับดูแลทุกกระบวนการของการจัดการกากกัมมันตรังสี เชน่

 การบดอัด การเผา การตกตะกอนแลกเปล่ียน Ion เป็นต้น

P จ าเป็นจะต้องท าวิจัย แต่ ปส. อาจไม่

ต้องด าเนนิการเอง

4. การแก้ปัญหาการปนเป้ือนในเศษ

โลหะ (Scrap Metal)

1. การวิจัยเร่ืองการช าระล้างการปนเป้ือนในฝุ่นเถ้าโลหะ เพ่ือลดปริมาตร

กากกัมมันตรังสี

P  - ต้องร่วมด าเนนิการกับบริษัท/

มหาวิทยาลัย/หนว่ยงานอ่ืน

 - ท าเป็น pilot plant)

2. วิเคราะห์จัดท าค่ามาตรฐานเพ่ือใชป้ระกอบการรับรองว่าไม่มีการปนเป้ือน

รังสีในเศษโลหะที่ผู้ประกอบการน าเข้ามา

P

3. พัฒนาระบบวัด ระบบตรวจจับ RPM และหนว่ยงานศึกษาวิจัย Nuclear 

Technology ต่างๆ

P ต้องร่วมด าเนนิการกับบริษัท/

มหาวิทยาลัย/หนว่ยงานอ่ืน

4. พัฒนาเคร่ืองมือขนาดเล็กและแนวปฏิบัติตรวจจับ P ต้องร่วมด าเนนิการกับบริษัท/

มหาวิทยาลัย/หนว่ยงานอ่ืน
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Cluster ท่ี 4 : Security & 

Safeguards

1. การพัฒนาแนวทางสนบัสนนุการ

ก ากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยของ

ประเทศ

1. พัฒนาโปรแกรมสนบัสนนุความมั่นคงปลอดภัยของประเทศด้านนติิ

วิทยาศาสตร์นวิเคลียร์

P

2. พัฒนาระบบจัดการข้อมูลทางไกลแบบครบวงจร (Integrated Nuclear 

Security System)

P ต้องด าเนนิการระดับ policy เนือ่งจาก

อาจมีการเชือ่มโยงฐานข้อมูลระหว่าง

หนว่ยงาน แต่ใน phrase แรก อาจ

ด าเนนิการภายใน ปส. ก่อน) (อาจน าไป

เสนอในยุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับความ

มั่นคงต่างๆ)

3. พัฒนาการประเมินประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยและระบบ

คุ้มครองทางกายภาพของสถานประกอบการทางนวิเคลียร์

P

2. การเตรียมความพร้อมด้านการ

พิทักษ์ความปลอดภัยและความมั่นคง

ปลอดภัยทางนวิเคลียร์ในระหว่างการ

เลิกด าเนนิการเคร่ืองปฏิกรณ์นวิเคลียร์

วิจัย

1. ประเมินความพร้อมมาตรการก ากับดูแลด้าน Safeguards and Security

 ส าหรับหนว่ยงานที่ขอเลิกด าเนนิการเคร่ืองปฏิกรณ์นวิเคลียร์วิจัย

P  - เชือ่มกับงานด้าน 

decommisionning ในcluster 1 โดย

ให้โครงการใน cluster 1 เป็นโครงการ

ร่มใหญ่

 - บูรณาการกับ cluster 3

3. การพัฒนาระบบตรวจจับทาง

นวิเคลียร์และรังสี ตามชอ่ง

ทางเข้าออกระหว่างประเทศ

1. พัฒนาระบบการตรวจจับปริมาณรังสีส าหรับสินค้าตามชอ่งทางเข้าออก

ทางบกระหว่างประเทศ

P วางแผนการด าเนนิงานโดยมองใน

ระดับภาพรวมของประเทศ

2. พัฒนาระบบตัดสินใจร่วมด้าน safety และ security ในการขนส่งสินค้า 

(Integrated safe and secure trade facilitation)

P

4. การก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีใน

ระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

1. พัฒนาระบบติดตามการจัดเก็บและขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี P เชือ่มโยงกับ cluster 2
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Cluster ท่ี 5 : EPR & 

Monitoring

1. การพัฒนาระบบชว่ยตัดสินใจกรณี

ฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรังสี (ต่อเนือ่ง)

1. ประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนวิเคลียร์และ

รังสี (พ.ศ. 2564 - 2566)

P

2. การประเมินปริมาณรังสีและ

ผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและ

ประชาชน (ต่อเนือ่ง)

1. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

ประชาชนไทย รองรับภัยคุกคามทางรังสีทั้งภายในและข้ามพรมแดน (พ.ศ. 

2564 - 2566)

P

2. พัฒนาเทคนคิอย่างเร็วในการตรวจวัดและเฝ้าระวังสทรอนเซียม -90 ใน

ส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. 2564 - 2566)

P

3. ยกระดับห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีใน

ภูมิภาค (พ.ศ. 2564 - 2566)

P

3. การก าหนดวิธีการ/แนวทาง/

มาตรการฟ้ืนฟูและลดการปนเป้ือน

ทางรังสีในส่ิงแวดล้อม

1. พัฒนาเทคนคิในการลดระดับการปนเป้ือนทางรังสีในระบบนเิวศ P

4. การพัฒนาระบบวัดทางนวิเคลียร์

และรังสี (ต่อเนือ่ง)

1. พัฒนาระบบวัดรังสีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการตรวจวัดและการประเมินรังสี

ในส่ิงแวดล้อมส าหรับพ้ืนที่ที่มีความเส่ียง

P ในระยะที่จะพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชงิ

พาณิชย์ ต้องร่วมด าเนนิการกับ

ผู้ประกอบการภายนอกด้วย / อาจไป

ร่วมกับเร่ือง Scapmetal
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Cluster ประเด็นการวิจัย โครงการวิจัย 64 65 66 67 68 หมายเหตุ

Cluster ท่ี 6 : Legal & 

Socio - economy

1. การศึกษาผลกระทบของกฎหมาย

และระดับการรับรู้กฎหมายของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

1. ศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการบังคับ

ใชก้ฎหมาย

P

2. ศึกษาแนวทางในการลดความซ้ าซ้อนของกฎหมาย

2. การประชาสัมพันธ์และสร้างความ

เข้าใจด้านกฎหมายและการก ากับดูแล

1. ศึกษารูปแบบการน าเสนอ การประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อความเข้าใจ ศึกษา

ชอ่งทางที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ าแนกตามประเภท ชว่งวัย ความ

สนใจ และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

P หนว่ยงานหลักที่ด าเนนิการคือ สลก. 

(ตามโครงสร้างใหม่ที่ก าลังจะปรับ)

3. การก าหนดจ านวนเงินที่เหมาะสม 

ภายใต้ข้อกฎหมายต่างๆ

1. ก าหนดจ านวนเงินวางหลักประกันการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เหมาะสม P เพ่ือใชใ้นการจัดท ากฎหมาย

หลักประกันการจัดการกากกัมมันตรังสี

2. ก าหนดจ านวนเงินวางหลักประกันความรับผิดทางแพ่งที่เหมาะสม P เพ่ือใชใ้นการจัดท ากฎหมาย

หลักประกันความรับผิดทางแพ่ง ซ่ึง

เป็นกฎหมายที่จะต้องเร่งด าเนนิการ

จัดท า
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Cluster ประเด็นการวิจัย โครงการวิจัย 64 65 66 67 68 หมายเหตุ

Cluster ท่ี 7 : 

NQI/Metrology

1. การพัฒนามาตรฐานและระบบ

คุณภาพห้องปฏิบัติการ ทดสอบ สอบ

เทียบทางรังสี กัมมันตรังสี และวัสดุ

นวิเคลียร์ของประเทศ

1. พัฒนาเพ่ือให้ได้การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025

P ได้รับการรับรองแล้ว ปัจจุบัน

ก าลังขยายขอบข่าย

2. พัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ ISO 

17043

P

3. พัฒนาเพ่ือให้ได้การรับรองหนว่ยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสี 

ตามมาตรฐาน ISO 17034

P

2. การพัฒนาความสามารถด้านการ

วัดรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุ

นวิเคลียร์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับ

นานาประเทศ

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ P

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพด้านมาตรวิทยารังสี P

3. การถ่ายทอดค่ามาตรฐานและสอบ

ย้อนกลับไปยังหนว่ยวัดสากลทางรังสี 

กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนวิเคลียร์

ให้กับหนว่ยงานภายในและภายนอก

ประเทศ

1. พัฒนาเพ่ือให้ได้การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025

P ด าเนนิการควบคู่ไปกับ 1.1

2. พัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ ISO 

17043

P ด าเนนิการควบคู่ไปกับ 1.1



 

ง-12 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cluster ประเด็นการวิจัย โครงการวิจัย 64 65 66 67 68 หมายเหตุ
4. การบ ารุงรักษาและพัฒนา

ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน 

การสอบเทียบและรับรองทางรังสี 

กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนวิเคลียร์

ของประเทศ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการก ากับดูแลและระบบ cyber Security P ควรท าเป็นโครงการใหญ่ ด้านดิจิทัล 

office / โครงการที่เก่ียวกับฐานข้อมูล 

ฯลฯ

5. การพัฒนาค่าขีดความสามารถด้าน

การวัดและการสอบเทียบ (CMC)

1. พัฒนาค่าขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบ (CMC) P

หมายเหตุ : 1.  เร่ือง safety & security culture เป็น outcome ที่ได้จากการด าเนนิงานทั้งหมดหลังจากที่บรรลุผลส าเร็จแล้ว
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ภาคผนวก จ 

สรุปผลจากการแบบสอบถามการประเมนิ

สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน 

 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดทำแบบสอบถามเพื ่อประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและ

สภาพแวดล้อมภายใน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงานของ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงมิติบุคลากร 
ประสิทธิภาพด้านการเงิน วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ โครงสร้างและระบบบริหารจัดการขององค์กร และความพึง
พอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำผลจากการตอบแบบสอบถามนำไปใช้ประกอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้ยุทธศาสตร์ของ ปส. ตอบสนองความท้า
ทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  สามารถสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส และส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้มาจากการตอบแบบสอบถามโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรใน ปส. ทุกระดับ
สามารถแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม  

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส.  

ส่วนที่ 2-1 ด้านการเมืองและกฎหมาย 
ส่วนที่ 2-2 ด้านเศรษฐกิจ 
ส่วนที่ 2-3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ส่วนที่ 2-4 ด้านเทคโนโลยี 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. 
ส่วนที่ 3-1 ด้านบุคลากร 
ส่วนที่ 3-2 ด้านประสิทธิภาพด้านการเงิน 
ส่วนที่ 3-3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
ส่วนที่ 3-4 ด้านโครงสร้างองค์กร นโยบาย และระบบการบริหารจัดการ 
ส่วนที่ 3-5 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นอื่นๆเพ่ิมเติม 
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ผลจากแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 130 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้  
 
เพศ 

 
 
อายุ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ตำแหน่ง 

ชาย
32%

หญิง
68%

20 – 30 ปี
20%

31 – 40 ปี
34%

41 – 50 ปี
39%

51 – 60 ปี   
7%
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หน่วยงาน 

 
 
 
 
 

 
 
ระยะเวลาที่ทำงานที่ ปส. 

ข้าราชการระดับบริหารสูง, บริหารต้น, อ านวย
การสูง, อ านวยการต้น, เชี่ยวชาญ

4%

ข้าราชการระดับช านาญ
การพิเศษ

18%

ข้าราชการระดับช านาญการ
16%

ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
22%

ข้าราชการระดับ
ช านาญงาน

7%

ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติงาน

3%

พนักงานราชการ
26%

ลูกจ้างประจ า
4%

ลปส./ ร.ลปส./ ผู้เชี่ยวชาญ
2%

กอญ.…

กตส.
15%

กพม.
10%

กยผ.
24%

สลก.
23%

กพร.
5%

กตน.
2%

กกม.
2%

ศปส.
9%

ข้าราชการ 91 
พนักงานราชการ 34 
ลูกจ้างประจำ 5 
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การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ปส. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 
2. ความคิดเห็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. 
 จัดลำดับปัจจัยที่ผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปส. ตามจำนวนความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปส. จะถูกคัด
ออก (ตัวอักษรเอียง) 

น้อยกว่า 1 ปี…

1 - 5 ปี…

6 - 10 ปี
18%

11 - 15 ปี…

16 - 20 ปี
15%

21 - 25 ปี
18%

26 ปี ข้ึนไป
7%

43

61

42

58

24

32

59

40

0

0 10 20 30 40 50 60 70

การจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์/ตัวชี้วัด

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดท างบประมาณของกิจกรรม/
โครงการ/งานประจ า

การเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เช่น การประชุมทบทวนแผน
จัดท าแผนงาน/โครงการ

การติดตามและประเมินผล เช่น ตัวชี้วัด โครงการ

การร่วมจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ

การเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

การให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อจัดท ารายงาน

ไม่มีเคยเข้าร่วมกิจกรรม

อื่นๆ
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ID สภาพแวดล้อมภายนอก มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

มาก 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

น้อย 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก 
(รวม) 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ
มาก 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ
น้อย 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ 
(รวม) 

ไม่มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ดำเนินงาน 

ปส. 

P ด้านการเมืองและกฎหมาย        
O โอกาส        

PO1 ประเทศไทยเข้าร่วมพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
นิวเคลียร์หลายฉบับ 

59% 26% 85% 4% 3% 7% 8% 

PO2 มีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศในการกำกับดูแลฯ 

59% 26% 85% 2% 5% 7% 8% 

PO3 ความเข้มแข็งของเครือข่าย ASEANTOM เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นข้อมูลด้านการกำกับดแูลในประเทศภูมภิาค
อาเซียน 

50% 30% 80% 5% 5% 10% 9% 

PO4 ประเทศไทยเป็นประธานความตกลงว่าด้วยการวิจยั พัฒนา 
และฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภมูิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (RCA) ในปี 2564 

49% 33% 82% 4% 4% 8% 10% 

PO5 ความเชื่อมโยงการพึ่งพาระหว่างกันภายในภูมภิาคมากข้ึน 
(Regionalization) 

40% 43% 83% 1% 5% 6% 12% 

PO6 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมจ่ะมุ่งเน้นการสรา้ง
นวัตกรรมทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

38% 39% 77% 4% 5% 9% 14% 

PO7 การปรับเปลี่ยนกระทรวง ส่งผลให้การดำเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลยัดีขึ้น / มีแรงงานท่ีเป็นนักศึกษา / หน่วยงาน
จัดสรรทุนวิจัยมโีอกาสเข้าใจงานของ ปส. มากขึ้น 

38% 34% 72% 7% 9% 16% 13% 

PO8 รัฐบาลมีการส่งเสริมประสิทธิภาพการประสานงานภายใน
ภาครัฐอย่างจริงจัง 

38% 36% 74% 6% 6% 12% 13% 

PO9 หน่วยงานด้านการจดัการและป้องกันสาธารณภัยมีแนวทาง
และโครงการเพื่อบริหารจดัการหรอืป้องกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอยา่งเป็นระบบตามบทบาทภารกิจภายใต้
งบประมาณที่ไดร้ับ  

37% 31% 68% 9% 9% 18% 15% 

PO10 นโยบายระหว่างประเทศท่ีจะเพิ่มบทบาทของสหรัฐอเมริกา
ในเวทีโลก 

20% 42% 62% 10% 11% 21% 16% 

T อุปสรรค        
PT1 ผู้บริหารของประเทศขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าท่ีกำกับดูแลของ ปส. 
16% 13% 29% 51% 14% 65% 7% 

PT2 รัฐบาลไม่ให้ความสนใจในงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จึง
ส่งผลต่อการได้รบัสนับสนุนจากรฐับาล 

14% 13% 27% 48% 17% 65% 9% 
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PT3 ขาดกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างแท้จริง 

15% 16% 31% 45% 16% 61% 9% 

PT4 ประเทศไทยขาดการบูรณาการระบบการเตรียมพร้อมเพื่อ
การจัดการในสภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

14% 14% 28% 41% 20% 61% 10% 

PT5 การปรับเปลี่ยนกระทรวงโดยให้ ปส.อยู่ภายใต้กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของความเป็นอิสระส่งผลให้เกิด 
conflict of interest มากขึ้น ระหว่างหน่วยงานกำกับกับ
ผู้ใช้ภายใต้กระทรวงเดียวกัน 

12% 16% 28% 35% 23% 58% 14% 

PT6 การก่อการร้ายจากต่างประเทศทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งประเทศไทยมีความเสีย่งในการ
เป็นประเทศนำผ่านอาวุธนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสีที่
ผิดกฎหมาย 

15% 19% 34% 39% 17% 56% 10% 

PT7 ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย 9% 13% 22% 34% 23% 57% 21% 
 ปัจจัยท่ีส่งผลไมช่ัดเจน/ไมม่ีผลกระทบ        

PT8 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่าง
จีนและสหรัฐอเมริกา ทำให้ไทยตอ้งวางสมดุลในการดำเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

13% 26% 39% 20% 19% 39% 22% 

PT9 ปัญหาการเมืองภายในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ประเทศ
ไทยอาจเป็นทางผ่านการขนส่งอาวุธ 

11% 22% 33% 28% 22% 50% 17% 

 ด้านเศรษฐกิจ        
O โอกาส        

EO1 นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และมีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยนีิวเคลียร์เพิ่มขึ้น 

54% 27% 81% 4% 5% 9% 9% 

EO2 มีการขยายการนำเข้าเทคโนโลยีนวิเคลียร์จากต่างประเทศ
มากขึ้น 

46% 31% 77% 9% 6% 15% 8% 

EO3 การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค 41% 31% 72% 3% 6% 9% 19% 
EO4 นโยบายการมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ และธุรกิจ

พื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

38% 33% 71% 5% 7% 12% 18% 
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EO5 ความต้องการทักษะแรงงานเปลี่ยนแปลงไป ทักษะการ
ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นที่ต้องการมากข้ึน 

35% 36% 71% 7% 8% 15% 14% 

EO6 รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC 37% 33% 70% 7% 4% 11% 20% 
EO7 มีนักวิจัยมีความรู้ความสามารถตอ่ยอดในการสร้างผลงานท่ี

ตอบโจทย์ด้านการใช้ให้มีประโยชน์ต่อรายได้ของประชากร 
40% 29% 69% 5% 5% 10% 20% 

EO8 ไทยเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าผา่นแดนและจุดกระจาย
สินค้าเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

29% 34% 63% 9% 13% 22% 15% 

EO9 นโยบายผลักดันอตุสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 

27% 34% 61% 6% 9% 15% 24% 

EO10 อุตสาหกรรมที่นำวตัถุดิบภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรมาเพิ่มมลูค่าใหสู้งขึ้นผ่านเทคโนโลยีชีวภาพ 

34% 28% 62% 5% 9% 14% 24% 

EO11 นโยบายการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของ
ต่างประเทศ ทำใหไ้ทยต้องพัฒนากระบวนการผลติและ
สินค้าท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสากล 

25% 37% 62% 7% 7% 14% 24% 

EO12 การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 25% 30% 55% 5% 11% 16% 29% 
EO13 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตฮารด์แวร์ ช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่วยเก็บความจำ และแผงวงจร 
23% 32% 55% 8% 12% 20% 26% 

T อุปสรรค        
ET1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ทำให้หลายประเทศต้องล็อคดาวน ์
17% 10% 27% 48% 14% 62% 11% 

ET2 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก 12% 12% 24% 38% 22% 60% 17% 
ET3 การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้ขาด

การพิจารณาอย่างรอบด้าน เช่น ผลเสีย หรือ ข้อกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลความปลอดภัย 

13% 19% 32% 34% 23% 57% 10% 

ET4 โรงไฟฟ้านิวเคลียรไ์ม่ถูกบรรจุในแผนพัฒนากำลังการผลติ
ไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) 

16% 13% 29% 30% 24% 54% 16% 

 ปัจจัยท่ีส่งผลไมช่ัดเจน/ไมม่ีผลกระทบ        
ET5 การเปลีย่นผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่

อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าอัจฉรยิะ 
22% 27% 49% 4% 16% 20% 31% 

ET6 ความหลากหลายทางเทคโนโลยี ทำให้ผู้ประกอบการมี
ทางเลือกอื่นนอกจากเทคโนโลยีนวิเคลียร ์

22% 22% 44% 18% 19% 37% 20% 
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ET7 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลาย
พื้นที ่และการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งทำให้เกิดผลต่อ
การเกษตร 

16% 21% 37% 16% 15% 31% 33% 

ET8 ปัญหาดินเค็ม และน้ำกร่อยจากปญัหาการรุกล้ำของน้ำ
ทะเล 

9% 18% 27% 13% 16% 29% 44% 

ET9 การเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการใช้น้ำอันเนื่องมาจาก
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

11% 18% 29% 18% 16% 34% 37% 

S ด้านสังคมและวัฒนธรรม        
O โอกาส        

SO1 ประชาชนตื่นตัวในการเรียนรู้ ตระหนักถึงโทษของการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างไมถู่กต้อง 

45% 23% 68% 16% 5% 21% 11% 

SO2 รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกจิมากยิ่งข้ึน 

33% 31% 64% 4% 10% 14% 22% 

SO3 ความตื่นตัวของสังคมไทยในด้านมลภาวะในสิ่งแวดล้อม 
(อากาศ น้ำ) 

26% 35% 61% 5% 15% 20% 20% 

SO4 นานาชาติตื่นตัวกับการป้องกันการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก และการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

25% 30% 55% 4% 9% 13% 31% 

T อุปสรรค        
ST1 อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ สง่ผลต่อความเช่ือมั่นใน

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประชาชน 
13% 12% 25% 55% 13% 68% 7% 

ST2 ผู้ประกอบการขาดความตระหนักเรื่องของ safety & 
security culture 

10% 15% 25% 55% 16% 71% 5% 

ST3 สังคมขาดความรู้ดา้นพลังงานนิวเคลียร์ และความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนในด้านความปลอดภัยทางรังสียังอยู่ใน
ระดับต่ำ 

11% 13% 24% 54% 17% 71% 5% 

ST4 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีกำกับ
ดูแลของ ปส. 

13% 13% 26% 53% 17% 70% 4% 

ST5 ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสรา้งความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร ์เนื่องจากมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลายหน่วยงาน 

10% 16% 26% 52% 16% 68% 5% 

ST6 ระบบการศึกษาของประเทศไทยยงัไม่มีหลักสตูรที่ชัดเจนใน
การให้ความรู้ทางนิวเคลียร์แก่เยาวชน 

11% 12% 23% 51% 21% 72% 5% 

ST7 การให้บริการด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ด้าน
นิวเคลียร์และรังสตี่อประชาชนยังไม่เพียงพอ 

11% 13% 24% 50% 20% 70% 6% 
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ST8 NGO ทั้งต่างประเทศและในประเทศต่อต้านการดำเนินการ
วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร ์

11% 16% 27% 48% 18% 66% 7% 

ST9 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

15% 13% 28% 43% 15% 58% 14% 

ST10 ขาดความเช่ือมั่นในการกำกบัดูแลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เนื่องจากไมม่ี Accredited RB 

11% 13% 24% 41% 18% 59% 18% 

 ปัจจัยท่ีส่งผลไมช่ัดเจน/ไมม่ีผลกระทบ        
ST11 อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ 

โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน และโรคซึมเศร้า เพิ่มสูงขึ้น 
10% 20% 30% 20% 19% 39% 30% 

ST12 การขยายตัวของความเป็นเมือง ทำให้ส่งผลต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและคณุภาพสิง่แวดล้อม การจดัการ
ปัญหาการปนเปื้อน ปล่อยของเสยีและมลพิษ 

12% 22% 34% 25% 20% 45% 22% 

ST13 การเข้าสูส่ังคมสูงวัยอย่างสมบรูณ ์ทำให้มีผู้สูงอายุท่ี
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้น 

10% 17% 27% 20% 16% 36% 36% 

ST14 ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำตามธรรมชาต ิ 9% 19% 28% 20% 14% 34% 38% 
ST15 ขยะในทะเลและการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก 9% 15% 24% 21% 16% 37% 38% 
ST16 มลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานทุกป ี 10% 12% 22% 27% 18% 45% 34% 
ST17 การระบายน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดที่ไดม้าตรฐานลงสู่

แหล่งน้ำ 
10% 14% 24% 27% 18% 45% 30% 

ST18 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ การรุกลำ้พื้นที่ ปะการัง
ฟอกขาว 

9% 13% 22% 18% 16% 34% 44% 

ST19 การมีข้อกำหนดด้านการออกแบบบรรจภุัณฑ์พลาสติกให้
เอื้อต่อการรไีซเคลิ 

20% 28% 48% 2% 9% 11% 41% 

T ด้านเทคโนโลยี        
O โอกาส        

TO1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของรัฐ 50% 28% 78% 4% 5% 9% 13% 
TO2 นโยบายการป้องกันและรบัมือการโจมตีทางไซเบอร ์ 44% 27% 71% 9% 5% 14% 15% 
TO3 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบใหม่ ทำให้เกิดความปลอดภัยมาก

ขึ้น ประชาชนยอมรับมากข้ึน เช่น SMR, Co-generation 
nuclear power, Generation IV reactors 

48% 31% 79% 3% 9% 12% 8% 

TO4 ข้อมูลสารสนเทศเข้าถึงได้ง่าย การสื่อสารใช้ภาษาง่าย ๆ 
สร้างความเข้าใจได้ในเวลาสั้นๆ 

46% 28% 74% 5% 5% 10% 16% 
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เชิงบวก

มาก 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

น้อย 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก 
(รวม) 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ
มาก 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ
น้อย 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ 
(รวม) 

ไม่มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ดำเนินงาน 

ปส. 

TO5 แต่ละประเทศมีเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ทำให้สามารถนำ
เทคโนโลยีของแต่ละประเทศมาปรับใช้ ให้เหมาะกับการ
ดำเนินทางด้านนิวเคลียร์และรังส ี

49% 34% 83% 3% 5% 8% 9% 

TO6 รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Gov. 
Digital 4.0) 

49% 24% 73% 6% 6% 12% 14% 

TO7 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร 41% 25% 66% 5% 5% 10% 23% 
TO8 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลอืก 38% 23% 61% 7% 11% 18% 22% 
TO9 การใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนตใ์นงานท่ีมีลักษณะของ

การทำซ้ำหรือเป็นแบบแผน 
34% 27% 61% 5% 9% 14% 25% 

TO10 ความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีทางกายภาพและ
ชีวภาพ 

32% 24% 56% 5% 11% 16% 27% 

T อุปสรรค        
TT1 ยังไม่มีการวิเคราะห์แนวโนม้ในการนำเทคโนโลยีนิวเคลยีร์

มาใช้อย่างแท้จริงในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะทำให้ ปส. 
ไม่สามารถวางกรอบในการกำกับดูแลได ้

16% 15% 31% 37% 24% 61% 8% 

TT2 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาจเกิดการรั่วไหลและปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม 

13% 13% 26% 34% 17% 51% 23% 

 ปัจจัยท่ีส่งผลไมช่ัดเจน/ไมม่ีผลกระทบ        
TT3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี ่ 24% 26% 50% 5% 10% 15% 35% 
TT4 เทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัย เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ

เทคโนโลยีใหม่มาเร็วเกินไป 
14% 20% 34% 20% 29% 49% 16% 

TT5 โลกปัจจุบันกำลังก้าวข้าวสู่ยคุ Digital Disruption ซึ่งจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐปรับตัวไม่
ทัน 

16% 20% 36% 28% 20% 48% 16% 

 
 
 
 
 
 
3. ความคิดเห็นสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. 
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 สภาพแวดล้อมภายใน มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

มาก 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

น้อย 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก 
(รวม) 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ
มาก 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ
น้อย 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ 
(รวม) 

ไม่มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ดำเนินงาน 

ปส. 
MA ด้านบุคลากร        
S จุดแข็ง        

MAS1 บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง 55% 28% 83% 3% 5% 8% 9% 
MAS2 สังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่า ปส. เป็นศูนย์กลาง

บุคลากร และเป็นแหล่งข้อมูลสำคญัในการให้คำแนะนำ 
ปรึกษาทางวิชาการด้านความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

55% 23% 78% 5% 6% 11% 12% 

MAS3 บุคลากรของ ปส. ส่วนใหญ่ เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพ ครอบคลุมกับภารกิจงานท้ังหมดของ ปส. 

53% 26% 79% 7% 7% 14% 7% 

MAS4 บุคลากร ปส. มีทักษะบรหิารเครือข่ายการทำงานร่วมมือ
ทั้งหน่วยงานในและต่างประเทศ 

51% 30% 81% 4% 7% 11% 9% 

MAS5 สัดส่วนของบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ค่อนข้างสูง 

45% 31% 76% 4% 8% 12% 12% 

MAS6 บุคลากรเข้าใหม่จำนวนมาก ซึ่งเรยีนจบไม่นานมาก 
บุคลากรที่มคีวามรู้ในเทคโนโลยี และมีการปรับตัวง่าย 

42% 34% 76% 2% 7% 9% 14% 

MAS7 มีบุคลากรที่เป็นนักเรียนทุนจำนวนมาก 39% 32% 71% 6% 9% 15% 13% 
W จุดอ่อน        

MAW1 ขาดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 10% 12% 22% 52% 20% 72% 6% 
MAW2 ปส. ไมม่ีระบบการสืบทอดตำแหนง่ (successor plan) ที่

ชัดเจน 
9% 14% 23% 48% 19% 67% 10% 

MAW3 ความรู้ความเชี่ยวชาญยังไม่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานตามภารกิจได้เท่าท่ีควร 

9% 19% 28% 48% 16% 64% 8% 

MAW4 ขาดการกำหนด specific Job Description ที่ชัดเจน 9% 18% 27% 47% 19% 66% 8% 
MAW5 มาตรฐานการดำเนินงานบุคลากรไม่เท่ากัน 10% 16% 26% 47% 20% 67% 7% 
MAW6 การจัดทำการจัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์

ความรู้จากบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสียังไมค่รอบคลุมและไม่ทันกับการเกษียณอายุ
ราชการ 

9% 20% 29% 46% 17% 63% 7% 

MAW7 ไม่มี Inspector Qualification System 11% 17% 28% 45% 20% 65% 8% 
MAW8 บุคลากรสายสนับสนุน เช่น ด้านการเงิน ด้านนโยบาย

ต่างประเทศ ด้านแผน ดา้น HRD ฯลฯ ยังขาดการ
สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอย่างชัดเจน 

11% 15% 26% 44% 22% 66% 9% 

MAW9 บุคลากรบางคนยึดถือวิธีการทำงานแบบเก่า 8% 17% 25% 44% 21% 65% 10% 
MAW10 ศักยภาพบุคลากรยังไม่รองรับต่อระบบราชการยคุ 4.0 10% 16% 26% 42% 24% 66% 7% 
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 สภาพแวดล้อมภายใน มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

มาก 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

น้อย 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก 
(รวม) 
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ผลกระทบ

เชิงลบ
มาก 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ
น้อย 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ 
(รวม) 

ไม่มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ดำเนินงาน 

ปส. 
MAW11 การจัดสรรบุคลากรให้แตล่ะกอง/กลุ่มไม่สอดคล้องกับ

ปริมาณงานในการปฏิบตัิงานตามภารกิจ 
22% 16% 38% 41% 13% 54% 8% 

MAW12 บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงตามสาขาที่ได้ศึกษามา 9% 21% 30% 37% 22% 59% 11% 
MAW13 บุคลากรเข้าใหม่จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่จบ

มาไม่นาน ทำให้ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน 
9% 18% 27% 26% 34% 60% 13% 

MN ด้านประสิทธิภาพด้านการเงิน        
S จุดแข็ง        

MNS1 มีงบประมาณตามที่ได้รับจดัสรรไวใ้นแต่ละปีงบประมาณ
ในการดำเนินงานพ้ืนฐาน 

46% 30% 76% 6% 10% 16% 7% 

MNS2 สามารขอรับการสนับสนุนจากองค์กรด้านนิวเคลียร์
ระหว่างประเทศ 

45% 34% 79% 6% 9% 15% 6% 

MNS3 งบประมาณถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจและ
โครงการ 

44% 31% 75% 6% 13% 19% 5% 

MNS4 ปส. สามารถบรหิารงบประมาณทีไ่ด้รับงบประมาณได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

39% 30% 69% 11% 13% 24% 7% 

MNS5 มีการบรหิารจดัการงบประมาณภายในสำหรับกจิกรรมที่
จำเป็นเร่งด่วนและไมไ่ด้อยู่ในแผน 

33% 34% 67% 10% 17% 27% 5% 

W จุดอ่อน        
MNW1 โครงการไม่ตอบโจทย์ของประเทศและมีขนาดเล็กหลาย

โครงการ ทำให้ไม่ได้รับงบประมาณ 
11% 13% 24% 47% 21% 68% 8% 

MNW2 งานวิจัยไมส่ามารถตอบสนองตามนโยบายของประเทศ 
(ปส. มุ่งเน้นวิจัยดา้นการกำกับ จึงไม่สามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายการวิจัยในระดับประเทศได้) ทำให้ไมไ่ดร้ับ
งบประมาณ 

10% 19% 29% 46% 19% 65% 6% 

MNW3 การวางแผนการปฏิบัติการประจำปีขาดประสิทธิภาพทำ
ให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ 

13% 16% 29% 39% 24% 63% 9% 

MNW4 การจัดทำโครงการ/งบประมาณ ไม่ครอบคลุมความเสี่ยง
ในเรื่องของการดำเนินงาน 

11% 19% 30% 39% 23% 62% 8% 

MNW5 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏบิัติราชการที่
กำหนดไว ้ 

12% 16% 28% 38% 27% 65% 8% 

MR ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์        
S จุดแข็ง        

MRS1 มีห้องปฏิบัติการทางรังสีที่มีความพร้อม และไดร้ับการ
รับรอง ISO : 17025 

57% 27% 84% 2% 5% 7% 8% 
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 สภาพแวดล้อมภายใน มี
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ผลกระทบ

ต่อการ
ดำเนินงาน 

ปส. 
MRS2 ปส. ไดร้ับมอบหมายเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังส ี

(ด้านรังสีก่อไอออน) จึงมีความพรอ้มด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางมาตรวิทยารังส ี

55% 27% 82% 2% 6% 8% 9% 

MRS3 มีความพร้อมของเครื่องมือและอปุกรณส์ำหรับกำกับดูแล
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

55% 27% 82% 2% 5% 7% 10% 

MRS4 มีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่มคีวามพร้อม 54% 30% 84% 2% 6% 8% 8% 
MRS5 ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณท์ำให้เกิดความพร้อมใน

การวิจัย 
51% 30% 81% 4% 8% 12% 7% 

W จุดอ่อน        
MRW1 ขาดการอัพเกรดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมให้มีความ

ทันสมัยอยู่เสมอ 
10% 12% 22% 53% 16% 69% 9% 

MRW2 ครุภณัฑ์ไม่มีแผนการบำรุงรักษา ทำให้ไม่มีงบประมาณ
รองรับในการซ่อมบำรุง 

10% 14% 24% 52% 17% 69% 6% 

MRW3 ยังขาดระบบบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาวสัดุ
อุปกรณ ์

9% 14% 23% 49% 21% 70% 6% 

MRW4 ไม่สามารถดำเนินการก่อสรา้งอาคารปฏิบัติการดา้น
นิวเคลียร์และรังสไีด้ตามแผน 

10% 13% 23% 48% 20% 68% 9% 

MRW5 ขาดความคล่องตัวในการดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างเครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการไมส่อดคล้องกับงาน 

8% 14% 22% 48% 23% 71% 6% 

MRW6 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ยังไม่
มีความเข้มแข็ง 

11% 16% 27% 47% 20% 67% 6% 

MRW7 ไม่มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการออก
ตรวจให้มีประสิทธิภาพ 

9% 17% 26% 43% 23% 66% 9% 

MRW8 ขาดการสำรวจครุภณัฑ์และการจดัเก็บข้อมูลที่ชัดเจนทำ
ให้มีการจัดซื้อครุภณัฑ์ซำ้ซ้อน 

9% 13% 22% 42% 27% 69% 8% 

MRW9 ไม่มเีทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ต้องนำเข้าเครื่องมือ 
อุปกรณ์มาจากต่างประเทศ และตอ้งได้รับการซ่อมบำรุง
จากผู้ผลิตเท่านั้น 

10% 11% 21% 41% 28% 69% 9% 

MRW10 ขาดการวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการใช้เครื่องมือของทั้ง
องค์กร  

10% 13% 23% 40% 28% 68% 9% 

MRW11 ไม่มีการเช่ือมโยงบรูณาการฐานข้อมูลทางนิวเคลยีร์และ
รังสีภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนินงานอนุญาตและ
ตรวจสอบไมม่ีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยูเ่พือ่วัตถุประสงคต์่างๆ ได ้

13% 14% 27% 51% 16% 67% 6% 
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ปส. 
MRW12 ไม่มีการวิเคราะห์การใช้งานข้อมูลของหน่วยงาน ก่อนท่ีจะ

ออกแบบ/จัดทำฐานข้อมลูต่างๆ (Enterprise 
Architecture) 

11% 14% 25% 50% 18% 68% 7% 

MRW13 ระบบ platform ของฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ไม่สามารถ
เชื่อมโยงกันได ้

16% 10% 26% 49% 19% 68% 6% 

MRW14 ไม่มีข้อมลูสถานประกอบการที่ไมป่ฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างครบถ้วน เนื่องจากไมม่ีการบรูณการ/แลกเปลี่ยน
ข้อมูลหรือสถานประกอบการของประเทศการใช้รังสีกับ
หน่วยงานอ่ืน  เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

13% 15% 28% 48% 16% 64% 8% 

MG ด้านโครงสร้างองค์กร นโยบาย และระบบการบริหาร
จัดการ 

       

S จุดแข็ง        
MGS1 ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

และรังสีเพียงหน่ึงเดยีวของประเทศ 
66% 20% 86% 2% 5% 7% 8% 

MGS2 ปส. เป็นหน่วยงานประสานในการรับการสนับสนุนในการ
พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น ทาง
วิชาการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้เช่ียวชาญ การพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น 

66% 20% 86% 2% 5% 7% 5% 

MGS3 มีพระราชบัญญตัิพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ที่มีความ
ทันสมัยรองรับต่อสถานการณ์ปจัจบุัน 

59% 24% 83% 5% 5% 10% 6% 

MGS4 มีกฎหมาย (กฎกระทรวง) กำหนดภารกิจของ ปส. 55% 28% 83% 5% 4% 9% 7% 
MGS5 มีการทบทวนโครงสร้างให้สอดคลอ้งกับภารกิจงานท่ี

เปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ. นิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
52% 26% 78% 5% 9% 14% 9% 

W จุดอ่อน        
MGW1 ขาดการบรหิารงานตามโครงสรา้ง นโยบายเปลี่ยนแปลง

ตามปัจจยัภายนอกอย่างมาก ไมส่ามารถวิเคราะห์
แยกแยะบทบาทหน้าที่ขององค์กรอย่างชัดเจนได้ จดัลำดับ
ความสำคญัของหน้าท่ีไมเ่หมาะสม 

10% 16% 26% 47% 21% 68% 6% 

MGW2 ข้อมูลส่วนใหญม่ีการเก็บเป็นเอกสาร จึงเกิดการสูญหาย 
การสืบค้นฐานข้อมลูทำได้ยากและไมส่ะดวก และไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้การพัฒนากระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดข้อผดิพลาด 

15% 15% 30% 46% 19% 65% 5% 



 

จ-15 

 สภาพแวดล้อมภายใน มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

มาก 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

น้อย 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก 
(รวม) 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ
มาก 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ
น้อย 

มี
ผลกระทบ

เชิงลบ 
(รวม) 

ไม่มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ดำเนินงาน 

ปส. 
MGW3 ระบบบรหิารจดัการด้าน Information networking และ 

Information Security ยังไมม่ีประสิทธิภาพ 
13% 15% 28% 45% 21% 66% 6% 

MGW4 การประสานงานภายในองค์กรไมส่อดคล้องทำให้การ
ดำเนินงานยังไมเ่ต็มประสิทธิภาพ 

12% 15% 27% 45% 23% 68% 5% 

MGW5 กลไกในบริหารจดัการไมส่อดคล้องกับโครงสร้างทีไ่ด้มีการ
ทบทวน 

12% 13% 25% 42% 25% 67% 8% 

MGW6 การสื่อสารโดยทั่วไปภายในองค์กรไม่ทั่วถึงทุกระดับ 13% 13% 26% 41% 27% 68% 6% 
MGW7 กฎหมายลำดับรองยังออกไม่ครบถ้วน 15% 20% 35% 40% 20% 60% 6% 
MGW8  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทำให้ภารกิจงานบางอย่าง

หายไป 
13% 11% 24% 38% 30% 68% 8% 

MGW9 การจัดทำคูม่ือปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน ทำให้ขาดความ
เชื่อมโยงกระบวนการบริหารจดัการ 

13% 13% 26% 36% 31% 67% 7% 

MGW10 ปส. มีระบบบริหารจดัการที่ถือปฏบิัติมานาน และไม่
เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล เช่น PMQA หรือ ISO 9001:2015 หรือ 
IMS 

15% 18% 33% 31% 27% 58% 9% 

MGW11 มีการปรับเปลีย่นผู้บริหารระดับสงูบ่อยครั้ง 13% 14% 27% 30% 29% 59% 13% 
MK ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        
S จุดแข็ง        

MKS1 ปส. มีช่องทางในการให้บริการออนไลน์ ทำให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

63% 20% 83% 5% 5% 10% 8% 

MKS2 มีระบบ E-License ที่ทันสมัย เอือ้ต่อการกำกับดูแล 59% 22% 81% 7% 6% 13% 6% 
MKS3 มีคู่มือประชาชนและขั้นตอนการกำกับดูแลความปลอดภัย

ทางรังสี ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจในกระบวนการการ
ให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ 

55% 26% 81% 5% 6% 11% 8% 

MKS4 มีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถรอ้งเรียนเกี่ยวกับการ
ดำเนินการของ ปส. 

55% 25% 80% 5% 7% 12% 7% 

MKS5 สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
นิวเคลียร์ได้เป็นอย่างด ี

54% 32% 86% 4% 5% 9% 5% 

MKS6 มีช่องทางสำรวจความพึงพอใจการบริการ 53% 30% 83% 4% 7% 11% 6% 
MKS7 ศูนย์บริการประชาชน One stop service ได้รับรางวัล

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC) 

50% 29% 79% 5% 7% 12% 9% 
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 สภาพแวดล้อมภายใน มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

มาก 

มี
ผลกระทบ
เชิงบวก

น้อย 
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เชิงลบ 
(รวม) 

ไม่มี
ผลกระทบ

ต่อการ
ดำเนินงาน 

ปส. 
 จุดอ่อน        

MKS8 ไม่มรีะบบตดิตามคณุภาพของ RSO เพื่อนำมาพัฒนาต่อ
ยอดศักยภาพและสมรรถนะของ RSO ได้ เพื่อให้สามารถ
ต่ออายุได ้

12% 14% 26% 44% 25% 69% 5% 

MKS9 แผนรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังสีแห่งชาตยิังไม่
ประกาศใช้ ทำให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องขาดความชัดเจนในการ
ดำเนินการ 

13% 15% 28% 40% 26% 66% 7% 

MKS10 กระบวนการกำกับดูแลมีกฎหมายและกฎระเบยีบที่
ซับซ้อน มีจำนวนมาก ยากต่อการเข้าใจ ทำให้สถาน
ประกอบการ อาจเกิดความสับสนในการปฏิบัตติาม 

25% 13% 38% 36% 21% 57% 5% 

MKS11 กระบวนการทำงานดา้นขอใบอนุญาต/พิจารณาเป็น
กระบวนการเชิงเอกสารมากจนเกนิไป 

22% 16% 38% 34% 22% 56% 6% 

 



  

ฉ-1 

ภาคผนวก ฉ 

การจับคูค่วามสมัพันธ์ระหว่างจดุแข็ง จดุอ่อน  

โอกาส และอปุสรรค (TOWS Matrix) 

 
 
 
 
 

 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
โอกาส 
(O) 

SO - เชิงรุก ส่งเสริม 

• ความเข้มแข็งของเครือข่าย ASEANTOM เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การกำกับดูแลในประเทศภูมิภาคอาเซียน + ความเชื่อมโยงการพึ่งพาระหว่าง
กันภายในภูมิภาคมากข้ึน (Regionalization) + ประเทศไทยเป็นประธาน
ความตกลงว่าด้วยการวิจัย พัฒนา และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (RCA) ในปี 2564 + บุคลากร ปส. มีทักษะบริหาร
เครือข่ายการทำงานร่วมมือทั้งหน่วยงานในและต่างประเทศ + บุคลากรมี
ความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง + สามารถขอรับการสนับสนุนจากองค์กร
ด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ + ปส. เป็นหน่วยงานประสานในการรับการ
สนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ (PO3+ PO5+ PO4+ MAS4+ 
MAS1+ MNS2+ MGS2) = ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการกำกับ
ดูแลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (STG1) 

• มีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับนานาประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศในการกำกับดูแลฯ + ความเชื่อมโยงการพ่ึงพาระหว่างกันภายใน

WO - แก้ไข พัฒนาระบบภายใน 

• หน่วยงานด้านการจัดการและป้องกันสาธารณภัยมีแนวทางและโครงการเพ่ือ
บริหารจัดการหรือป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบตามบทบาท
ภารกิจภายใต้งบประมาณที่ได้รับ + รัฐบาลมีการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ประสานงานภายในภาครัฐอย่างจริงจัง + ไทยเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้า
ผ่านแดนและจุดกระจายสินค้าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น + ประเทศไทยขาดการบูรณา
การระบบการเตรียมพร้อมเพ่ือการจัดการในสภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ + การก่อการร้ายจากต่างประเทศทำให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งประเทศไทยมีความเสี่ยงในการ
เป็นประเทศนำผ่านอาวุธนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสีที่ผิดกฎหมาย + แผน
รองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติยังไม่ประกาศใช้ ทำให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องขาดความชัดเจนในการดำเนินการ + มีความพร้อมของ
เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับกำกับดูแลเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี + มี
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่มีความพร้อม (PO9+ PO8+ EO8+ PT4+ PT6+ 



  

ฉ-2 

 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
ภูมิภาคมากขึ้น (Regionalization) + นโยบายระหว่างประเทศที่จะเพ่ิม
บทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก + ปส. เป็นหนว่ยงานประสานในการรับ
การสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น ทางวิชาการ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น + ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของ
ตัวเอง ต้องนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์มาจากต่างประเทศ และต้องได้รับการ
ซ่อมบำรุงจากผู้ผลิตเท่านั้น (PO2+ PO5+ PO10+ MGS2+ MRW9) = 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลกับนานาประเทศและ
ประเทศมหาอำนาจ (S3) 

• มีนักวิจัยมีความรู้ความสามารถต่อยอดในการสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ด้าน
การใช้ให้มีประโยชน์ต่อรายได้ของประชากร + มีความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการกำกับดูแลฯ + 
การปรับเปลี่ยนกระทรวง ส่งผลให้การดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยดีขึ้น / 
มีแรงงานที่เป็นนักศึกษา / หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัยมีโอกาสเข้าใจงานของ 
ปส. มากข้ึน + บุคลากร ปส. มีทักษะบริหารเครือข่ายการทำงานร่วมมือทั้ง
หน่วยงานในและต่างประเทศ + ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทำให้เกิด
ความพร้อมในการวิจัย + มีห้องปฏิบัติการทางรังสีที่มีความพร้อม และได้รับ
การรับรอง ISO : 17025 (EO7+ PO2+ PO7+ MAS4+ MRS5+ MRS1) = 
เสริมสร้างเครือข่ายและการบูรณการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ 
และหน่วยงานในต่างประเทศ (S2) 

MKS9+ MRS3+ MRS4) = การบูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีและ
การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างเป็นระบบ (S1) 

• ประเทศไทยเข้าร่วมพันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์หลายฉบับ + นำ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มในการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มข้ึน + มีการขยายการนำเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์จาก
ต่างประเทศมากข้ึน + การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคการ
ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค + นโยบายการมุ่งเน้นการ
ให้บริการทางการแพทย์ และธุรกิจพ้ืนฐานด้านการรักษาพยาบาลและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ + อุตสาหกรรมที่นำวัตถุดิบภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรมาเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้นผ่านเทคโนโลยีชีวภาพ + นโยบาย
ผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
+  นโยบายการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของต่างประเทศ ทำให้
ไทยต้องพัฒนากระบวนการผลิตและสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้
มาตรฐานสากล + รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ EEC + การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ + ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ฮาร์ดแวร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่วยเก็บความจำ และแผงวงจร + 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาจเกิดการรั่วไหลและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม + ไม่มีการ
เชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสีภายในหน่วยงาน ส่งผลให้
การดำเนินงานอนุญาตและตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ + มีพระราชบัญญัติ
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• มีการขยายการนำเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากต่างประเทศมากขึ้น ปส. + นำ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มในการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มข้ึน + ความเข้มแข็งของเครือข่าย ASEANTOM เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลในประเทศภูมิภาคอาเซียน + มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางมาตรวิทยารังสี + มีห้องปฏิบัติการทาง
รังสีที่มีความพร้อม และได้รับการรับรอง ISO : 17025 + ปส. ได้รับ
มอบหมายเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสี (designated ด้านรังสีก่อ
ไอออน + ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และ
รังสีได้ตามแผน (EO2+ EO1+ PO3+ MRS2+ MRS1+ MRS2+ MRW4) = 
เพ่ิมขีดความสามารถด้านมาตรวิทยารังสี และยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ปฐม
ภูมิ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและภูมิภาค (S3) 

• ประชาชนตื่นตัวในการเรียนรู้ ตระหนักถึงโทษของการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีอย่างไม่ถูกต้อง + บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง + สังคม
ส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่า ปส. เป็นศูนย์กลางบุคลากร และเป็นแหล่งข้อมูล
สำคัญในการให้คำแนะนำ ปรึกษาทางวิชาการด้านความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี + สัดส่วนของบุคลากรที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกค่อนข้างสูง (SO1+ MAS1+ MAS2+ MAS5) = 
เผยแพร่ สร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวนิวเคลียร์และรังสี (S4) 

• ความตื่นตัวของสังคมไทยในด้านมลภาวะในสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ) + 
นานาชาติตื่นตัวกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 ที่มีความทันสมัยรองรับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน + มีกฎหมาย 
(กฎกระทรวง) กำหนดภารกิจของ ปส. + กฎหมายลำดับรองยังออกไม่
ครบถ้วน (PO1+ EO1+ EO2+ EO3+ EO4+ EO10+ EO9+ EO11+ EO6+ 

EO12+ EO13+ TT2+ MRW11+ MGS3+ MGS4+ MGW7) = เพ่ิมศักยภาพ
การกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S1) และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC (S1) 

• นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มในการ
ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มข้ึน + มีการขยายการนำเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์
จากต่างประเทศมากขึ้น + สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น + ไม่มีข้อมูลสถานประกอบการที่
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากไม่มีการบูรณการ/
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสถานประกอบการของประเทศการใช้รังสีกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (EO1+ EO2+ ST9+ MRW14) = พัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสถานประกอบการด้านการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (S1) 

• นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มในการ
ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มข้ึน + มีการขยายการนำเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์
จากต่างประเทศมากขึ้น + ไม่มีการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลทาง
นิวเคลียร์และรังสีภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนินงานอนุญาตและ
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ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก + สังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่า ปส. เป็น
ศูนย์กลางบุคลากร และเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการให้คำแนะนำ ปรึกษา
ทางวิชาการด้านความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี (SO3+ SO4+ MAS2) = ใช้โอกาสจากการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมใน
การดึงดูดความสนใจในเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างปลอดภัย 
(S4) 

• การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ + รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจมากยิ่งข้ึน + มีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
การดำเนินการของ ปส. + มีชอ่งทางสำรวจความพึงพอใจการบริการ + 
ศูนย์บริการประชาชน One stop service ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) +การสนบัสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้ขาดการพิจารณาอย่างรอบด้าน เช่น ผลเสีย 
หรือ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลความปลอดภัย (PO6+SO2+ 

MKS4+ MKS6+ MKS7+ ET3) = ส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการ (S3) 

 
 

ตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มี
อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ (EO1+ EO2+ MRW11) = พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม (S1) 

• การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของรัฐ + นโยบายการป้องกัน
และรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ + ขาดการอัพเกรดคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ + ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security) ยังไม่มีความเข้มแข็ง (TO1+ TO2+ MRW1+ MRW6) = 
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) (S3) 

• รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ EEC + นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มา
ใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพ่ิมข้ึน + รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Gov. Digital 4.0) + ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการออกตรวจให้มีประสิทธิภาพ + 
ศักยภาพบุคลากรยังไม่รองรับต่อระบบราชการยุค 4.0 + ในการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ + 
กระบวนการทำงานด้านขอใบอนุญาต/พิจารณาเป็นกระบวนการเชิงเอกสาร
มากจนเกินไป (EO6+EO1+ TO6+ MRW7+ MAW10+ PO6+ MKS11) = 
พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อใช้ในกระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพและ
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รวดเร็วขึ้น และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถใช้ระบบดิจิทัลได้อย่าง
เต็มที่ (S3) 

• ข้อมูลสารสนเทศเข้าถึงได้ง่าย การสื่อสารใช้ภาษาง่าย ๆ สร้างความเข้าใจได้
ในเวลาสั้นๆ + รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Gov. Digital 4.0) + 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร + การใช้ระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ในงานที่มีลักษณะของการทำซ้ำหรือเป็นแบบแผน + ศักยภาพ
บุคลากรยังไม่รองรับต่อระบบราชการยุค 4.0 + ไม่มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการวางแผนการออกตรวจให้มีประสิทธิภาพ (TO4+ TO6+ 

TO7+ MAW10+ MRW7) = พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อใช้ในกระบวนการกำกับ
ดูแลให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถ
ใช้ระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ (S3) 

• รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ + มีคู่มือประชาชนและข้ันตอน
การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจใน
กระบวนการการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ + มี E-
License ที่ทันสมัย เอื้อต่อการกำกับดูและสร้างความตระหนัก + ปส. มี
ช่องทางในการให้บริการออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการให้บริการของ
หน่วยงานได้สะดวกยิ่งขึ้น + ไม่มีระบบติดตามคุณภาพของ RSO เพ่ือนำมา
พัฒนาต่อยอดศักยภาพและสมรรถนะของ RSO ได้ เพื่อให้สามารถต่ออายุได้ 
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(TO6+ MKS3+ MKS2+ MKS1+ MKS8) = พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
กระบวนการอนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (S3) 

• ความต้องการทักษะแรงงานเปลี่ยนแปลงไป ทักษะการทำงานที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นที่ต้องการมากขึ้น + การ
ปรับเปลี่ยนกระทรวง ส่งผลให้การดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยดีขึ้น / มี
แรงงานที่เป็นนักศึกษา / หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัยมีโอกาสเข้าใจงานของ ปส. 
มากขึ้น + การจัดทำการจัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
บุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสียังไม่ครอบคลุมและไม่
ทันกับการเกษียณอายุราชการ + ขาดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง (EO5+ PO7+ MAW6+ MAW1) = สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
และการถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย 
(S4) 

• เทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบใหม่ ทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ประชาชน
ยอมรับมากข้ึน เช่น SMR, Co-generation nuclear power, Generation 
IV reactors + แต่ละประเทศมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทำให้สามารถนำ
เทคโนโลยีของแต่ละประเทศมาปรับใช้ ให้เหมาะกับการดำเนินทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสี + การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก +ความก้าวหน้า
ของการพัฒนาเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพ (TO3+ TO5+ TO8+ 

TO10) = เตรียมความพร้อมการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบ
ใหม่ (S1) 
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 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

• ความเข้มแข็งของเครือข่าย ASEANTOM เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การกำกับดูแลในประเทศภูมิภาคอาเซียน + มีความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการกำกับดูแลฯ + บุคลากร
สายสนับสนุนยังขาดการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอย่างชัดเจน + การ
จัดทำการจัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่
เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสียังไม่ครอบคลุมและไม่ทันกับการ
เกษียณอายุราชการ + ความรู้ความเชี่ยวชาญยังไม่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานตามภารกิจได้เท่าท่ีควร (PO3+ PO2+ MAW8+ MAW6+ MAW3) 
= พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และการจัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งเชิงนโยบายและเชิงเทคนิค 
(S4) 

• รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ EEC + นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มา
ใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพ่ิมข้ึน + มาตรฐานการดำเนินงานบุคลากรไม่เท่ากัน + ปส. มีระบบบริหาร
จัดการที่ถือปฏิบัติมานาน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น PMQA หรือ ISO 9001:2015 หรือ IMS + 
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน ทำให้ขาดความเชื่อมโยงกระบวนการ
บริหารจัดการ (EO6+ EO1+ MAW5+ MGW10+ MGW9) = มีแนวปฏิบัติ
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 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
และแนวทางการพิจารณาด้านนิวเคลียร์และรังสีต่างๆ สำหรับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ชัดเจน (S1) 

• การปรับเปลี่ยนกระทรวง ส่งผลให้การดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยดีขึ้น / 
มีแรงงานที่เป็นนักศึกษา / หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัยมีโอกาสเข้าใจงานของ 
ปส. มากข้ึน + มีนักวิจัยมีความรู้ความสามารถนำมาต่อยอดในการสร้าง
ผลงานที่ตอบโจทย์ด้านการใช้ให้มีประโยชน์ต่อรายได้ของประชากร + การ
จัดสรรบุคลากรให้แต่ละกอง/กลุ่มไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ + บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงตามสาขาที่ได้ศึกษามา +
การวางแผนการปฏิบัติการประจำปีขาดประสิทธิภาพทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนได้ + การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่กำหนดไว้ (PO7+ EO7+ MAW11+ MAW12+ MNW3+ MNW5) = 
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือลดงานบางกิจกรรมให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการแทน เช่น การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ผลจากการ
ทดสอบ เป็นต้น (S2) 

• การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของรัฐ + รัฐบาลมีการส่งเสริมให้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Gov. Digital 4.0) + ไม่มีการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลทาง
นิวเคลียร์และรังสีภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนินงานอนุญาตและ
ตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มี
อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ + ไม่มีการวิเคราะห์การใช้งานข้อมูลของ
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 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
หน่วยงาน ก่อนที่จะออกแบบ/จัดทำฐานข้อมูลต่างๆ (Enterprise 
Architecture) + ระบบ platform ของฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ไม่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ + ข้อมูลส่วนใหญ่มีการเก็บเป็นเอกสาร จึงเกิดการสูญหาย 
การสืบค้นฐานข้อมูลทำได้ยากและไม่สะดวก และไม่มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใช้การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลด
ข้อผิดพลาด + ระบบบริหารจัดการด้าน Information networking และ 
Information Security ยังไม่มีประสิทธิภาพ (TO1+ TO6+ MRW11+ 

MRW12+ MRW13+ MGW2+ MGW3) = การพัฒนามาตรฐานดิจิทัลและ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของ ปส. (S3) 

อุปสรรค 
(T) 

ST - ป้องกัน สร้างพันธมิตร  

• การปรับเปลี่ยนกระทรวง ส่งผลให้การดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยดีขึ้น / 
มีแรงงานที่เป็นนักศึกษา / หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัยมีโอกาสเข้าใจงานของ 
ปส. มากข้ึน + ความตื่นตัวของสังคมในด้านมลภาวะในสิ่งแวดล้อม (อากาศ 
น้ำ) + สังคมขาดความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ และความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนในด้านความปลอดภัยทางรังสียังอยู่ในระดับต่ำ + ระบบการศึกษา
ของประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจนในการให้ความรู้ทางนิวเคลียร์แก่
เยาวชน + การให้บริการด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์
และรังสีต่อประชาชนยังไม่เพียงพอ + ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพียงหนึ่งเดียวของประเทศ + ปส. ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมว่า เป็นศูนย์กลางบุคลากร ข้อมูล ความรู้ด้านพลังงาน

WT- เชิงรับปรับเปลี่ยนภายใน ลด/เลิก 

• ผู้บริหารของประเทศขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กำกับดูแลของ 
ปส. + ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กำกับดูแลของ ปส. 
(PT1+ ST4) = เสริมสร้างบทบาทการกำกับดูแลของ ปส. ให้ชัดเจน และปรับ
วิธีการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (S4) 

• สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้
หลายประเทศต้องล็อคดาวน์ + ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก + โครงการไม่
ตอบโจทย์ของประเทศและมีขนาดเล็กหลายโครงการ ทำให้ไม่ได้รับ
งบประมาณ + งานวิจัยไม่สามารถตอบสนองตามนโยบายของประเทศ (ปส. 
มุ่งเน้นวิจัยด้านการกำกับ จึงไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการวิจัยใน
ระดับประเทศได้) ทำให้ไม่ได้รับงบประมาณ (ET1+ ET2+ MNW1+ MNW2) 
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 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
ปรมาณูและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ (PO7+ SO3+ ST3+ ST6+ 

ST7+ MGS1+ MAS2) = เสริมสร้างความตระหนักและสร้างความเชื่อมั่นใน
การกำกับดูแลความปลอดภัยผ่านทางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (S4) 

• การปรับเปลี่ยนกระทรวง ส่งผลให้เกิด conflict of interest มากขึ้น ระหว่าง
หน่วยงานกำกับกับผู้ใช้ภายใต้กระทรวงเดียวกัน + มีกฎหมาย (กฎกระทรวง) 
กำหนดภารกิจของ ปส. (PT5+ MGS4) = แยกอำนาจ ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานกำกับให้มีความชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (S3) 

• แต่ละประเทศมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทำให้สามารถนำเทคโนโลยีของแต่ละ

ประเทศมาปรับใช้ ให้เหมาะกับการดำเนินทางด้านนิวเคลียร์และรังสี + 

อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประชาชน + โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ถูกบรรลุใน

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) + NGO ทัง้

ต่างประเทศและในประเทศต่อต้านการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ + ยังไม่มีการวิเคราะห์แนวโน้มในการนำเทคโนโลยี

นิวเคลียร์มาใช้อย่างแท้จริงในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะทำให้ ปส. ไม่

สามารถวางกรอบในการกำกับดูแลได้ + มีกฎหมาย (กฎกระทรวง) กำหนด

ภารกิจของ ปส. + ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

และรังสีเพียงหนึ่งเดียวของประเทศ (TO5+ ST1+ ET4+ ST8+ TT1+ 

MGS4+ MGS1) = สร้างความเชื่อม่ันในการกำกับดูแล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

= จดัลำดับความสำคัญประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและโครงการสำคัญท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งทบทวนลด/เลิกโครงการที่เป็นงาน
ประจำ หรือไม่มีความเร่งด่วน (S3) 

• รัฐบาลไม่ให้ความสนใจในงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จึงส่งผลต่อการได้รับ
สนับสนุนจากรัฐบาล + ขาดกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง + 
โครงการไม่ตอบโจทย์ของประเทศและมีขนาดเล็กหลายโครงการ ทำให้ไม่ได้
รับงบประมาณ + งานวิจัยไม่สามารถตอบสนองตามนโยบายของประเทศ 
(ปส. มุ่งเน้นวิจัยด้านการกำกับ จึงไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการวิจัย
ในระดับประเทศได้) ทำให้ไม่ได้รับงบประมาณ (PT2+ PT3+ MNW1+ 

MNW2) = ผลักดันให้เกิดโครงการที่มีการบูรณาการกับหลายภาคส่วนที่มี
ผลกระทบ (impact) สูง (S3) 

• ขาดความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากไม่มี 
Accredited RB + ไม่มี Inspector Qualification System + ปส. มีระบบ
บริหารจัดการที่ถือปฏิบัติมานาน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น PMQA หรือ ISO 9001:2015 หรือ 
IMS +  บุคลากรบางคนยึดถือวิธีการทำงานแบบเก่า (ST10+ MAW7+ 

MGW10+ MAW9) = ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้านการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน โดยการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานต่างๆ เช่น ISO (S3) 



  

ฉ-11 

 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ของ ปส. ในการเสนอแนะนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติเพื่อสันติตามกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการฯ (S3) 

• ผู้ประกอบการขาดความตระหนักเรื่องของ safety & security culture + 
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติยังไม่ประกาศใช้ ทำให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความชัดเจนในการดำเนินการ + ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน + การให้บริการด้าน
วิชาการและการถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนยังไม่
เพียงพอ + กระบวนการกำกับดูแลมีกฎหมายและกฎระเบียบที่ซับซ้อน มี
จำนวนมาก ยากต่อการเข้าใจ ทำให้สถานประกอบการ อาจเกิดความสับสน
ในการปฏิบัติตาม (ST2+ MKS9+ ST5+ ST7+ MKS10) = พัฒนาระบบ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (S1) 
 

• การจัดสรรบุคลากรให้แต่ละกอง/กลุ่มไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ + บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงตามสาขาที่ได้ศึกษามา + 
ขาดการกำหนด specific Job Description ที่ชัดเจน + ไม่มีระบบการสืบ
ทอดตำแหน่ง (successor plan) + บุคลากรสายสนับสนุน เช่น ด้านการเงิน 
ด้านนโยบายต่างประเทศ ด้านแผน ด้าน HRD ฯลฯ ยังขาดการสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพอย่างชัดเจน + บุคลากรเข้าใหม่จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรที่จบมาไม่นาน ทำให้ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน 
(MAW11+ MAW12+ MAW4+ MAW2+ MAW8+ MAW13) = จัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการตามแผนฯ (S4) 

• การจัดทำโครงการ/งบประมาณ ไม่ครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องของการ
ดำเนินงาน + การวางแผนการปฏิบัติการประจำปีขาดประสิทธิภาพทำให้ไม่
สามารถดำเนินการตามแผนได้ + การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ + ขาดความคล่องตัวในการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับงาน (MNW4+ MNW3+ 

MNW5+ MRW5) = หัวหน้าโครงการวางแผนในการจัดการความเสี่ยงโครง 
และ ปส. ปรับลดขั้นตอน/จัดทำคู่มือ/สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินการเอกสารและการจัดซื้อจัดจ้าง (S3) 

• ขาดการสำรวจครุภัณฑ์และการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนทำให้มีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ซ้ำซ้อน + ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือของทั้ง
องค์กร + ครุภัณฑ์ไม่มีแผนการบำรุงรักษา ทำให้ไม่มีงบประมาณรองรับใน
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 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
การซ่อมบำรุง + ยังขาดระบบบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
(MRW8+ MRW10+ MRW2+ MRW3) = พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ตั้งแต่การสำรวจ วิเคราะห์ความเสี่ยง
จนถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม หรือทดแทนของเดิม (S3) 

• การประสานงานภายในองค์กรไม่สอดคล้องทำให้การดำเนินงานยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ + กลไกในบริหารจัดการไม่สอดคล้องกับโครงสร้างที่ได้มีการ
ทบทวน + การสื่อสารโดยทั่วไปภายในองค์กรไม่ทั่วถึงทุกระดับ + การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทำให้ภารกิจงานบางอย่างหายไป + มีการปรับเปลี่ยน
ผู้บริหารระดับสูงบ่อยครั้ง (MGW4+ MGW5+ MGW6+ MGW8+ MGW11)  
= ทบทวนการบริหารจัดการและส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรในทุกระดับ 
(S3) 

 



 

ช-1 

ภาคผนวก ช 

 ค าสั่งคณะท างาน 4 ยทุธศาสตร ์
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ภาคผนวก ซ 

 รายงานการประชมุคณะท างาน 
 

 

 

 

 

คณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้มีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564  

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย 

ทางนิวเคลียร์และรังสี 

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564  

 

คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ได้มีการ

ประชุม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 (ครั้งที่ 4/2564) 

  ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 5/2564) 

 

โดยมีรายงานการประชุม ดังนี้ 

 

 

 



 

ซ-2 

รายงานการประชุม 
คณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 5 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และทางออนไลน์ 
 

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

ผู้มาประชุม 
1.  นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธาน 10 
2.  นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  คณะทำงาน 
3.  นายรุจจพัน เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  คณะทำงาน 
4.  นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐาน  คณะทำงาน 
  กำกับดูแลความปลอดภัย 
5.  นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย    คณะทำงาน 15 
6.  นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
7.  นายรุ่งธรรม ทาคำ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
8.  นายทศดล สันถวไมตรี นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
9.  นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
10.  นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 20 
11.  นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
12.  นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะทำงาน 
13.  นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะทำงาน 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 25 
1.  นางสาวศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน  
2.  นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 30 
6. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายนพพระคุณ คชบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 /ผู้ไม่มาประชุม... 

รับรองเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 



 

ซ-3 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ    ลาพักผ่อน 
2. นายกิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    ลาพักผ่อน 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  5 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เนื่องจาก กยผ. 
ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  10 
กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ ่งที ่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั ้งคณะทำงานฯ เพ่ือ
พิจารณาจัดทำรายละเอียดและองค์ประกอบที่เก่ียวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 การประชุมคณะทำงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขต
การดำเนินงานของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ 15 
และกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ ตลอดจนจัดทำเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รายละเอียดตัวชี้วัด ประเด็นมุ่งเน้น รวมถึง
แผนงาน/โครงการในเบื ้องต้น ทั ้งระยะสั ้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
 ที่ประชุม: รับทราบ 20 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 2.1   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คำสั่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ 58/2564 25 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ลปส. ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 3 
คณะ ตามมติที ่ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิส ัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานด้านการ30 
วิจัยและพัฒนานั้น ให้คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และ
รังสี เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน 

/องค์ประกอบ... 
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 องค์ประกอบคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี มี ร.ลปส. (เพ็ญนภา) เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ใน ปส. ได้แก่ 
กตส. กอญ. กพม. กกม. ศปส. และมี กยผ.กนผ. เป็นเลขานุการคณะทำงาน  
 คณะทำงานมีมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ5 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ ตลอดจนจัดทำเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตัวชี้วัด ประเด็นมุ่งเน้น รวมถึงแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือน 
 2. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 10 
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติมอบหมาย 
 
 ที่ประชุม :  
 รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 

/2.2... 
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 2.2 สรุปผลที ่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี ้วัดภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กยผ. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และ5 
ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 
2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. นโยบาย ลปส. 
 ลปส. ได้มอบนโยบายต่อแนวทางการดำเนินงานที่ ปส. ควรมุ่งเป้าในอนาคต ดังนี้ 
 1.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยารังสีและเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสี10 
ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2567 
 1.2 เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการด้านการกำกับดูแล โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงาน 
 1.4 สร้างเครือข่ายภายใต้ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค โดยนำร่องในจังหวัดระยอง 15 
 1.5 บูรณาการด้านการกำกับดูแล การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความตระหนัก 
ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ในการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ การสนับสนุนบทบาทยุวสตรี การสร้าง
แม่แบบ เช่น ครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน โดยการใช้เครือข่าย
จากสถาบันการศึกษาภายใต้ อว. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รมว.อว.   
 1.6 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้เครือข่าย ASEANTOM 20 
 
 2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/
แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล สรุปได้ดังนี้  
 2.1 การกำกับดูแลตามหลัก 3S นั้น ภารกิจงานของ ปส. ส่วนใหญ่จะเก่ียวกับด้าน Safety 25 
และ Security เป็นหลัก น้ำหนักงานในระดับกลยุทธ์จึงขาดความสมดุลกัน 
 2.2 การดำเนินงานในภาพรวมมีความครบถ้วน แต่ควรปรับโยกย้ายรายละเอียดของ
ประเด็นมุ่งเน้นภายใต้ ให้เป็นหมวดหมู่และถูกต้องตามเนื้องานมากยิ่งขึ้น 
 2.3 การกำกับ Norm & Consumer Product ควรอยู่ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจาก
ยังไม่มีกฎระเบียบ เครื่องมือพื้นฐานใด จึงต้องเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อน จากนั้นศึกษา วิจัย30 
และการพัฒนากฎหมายด้าน NORM 
 

/2.4 การเสริมสร้าง... 
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 2.4 การเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนามุ่งเน้นในเรื่องของ ศปส. มากเกินไป ควรสร้าง
เครือข่ายพัฒนาทุกส่วน 
 2.5 ควรทบทวนและแก้ไขรายละเอียดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ใหม่ เนื่องจาก   ไม่
ตอบสนองต่อการยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
 2.6 ตัวชี้วัดขาดความท้าทาย ไม่สัมพันธ์ และไม่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 
 
 ที่ประชุม :  
 1. รับทราบสรุปผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  10 
 2. นำนโยบาย ลปส. และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) มาใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 15 
 3.1 แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดให้
คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้แล้ว
เสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไประยะเวลาที่กำหนด จึงกำหนดแผนการดำเนินงานของ20 
คณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ดังนี้ 
 

เป้าหมายการดำเนินงาน แบบฟอร์ม กำหนดการประชุม 
1. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
ประเด็นมุ่งเน้น แล้วเสร็จ 
2. (ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน  
3. ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
แล้วเสร็จ 
4. กรอบแผนงาน/โครงการ 

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.2  
 
 
 
- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.4 

30 มิถุนายน 2564 
 

/5. (ร่าง)... 
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เป้าหมายการดำเนินงาน แบบฟอร์ม กำหนดการประชุม 
5. (ร่าง) คำนิยามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
รายปี 
6.  สร ุปประเด ็นสำค ัญของแผนงาน/
โครงการ และระยะเวลาการดำเนินงาน 

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.2  
- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.4 
(คณะทำงานฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพ่ือนำเข้าที่
ประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2564) 

29 กรกฎาคม 2564 

7. เวียนให้หน่วยงานภายใน ปส. จัดทำ
รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนินงานภายใต้
แผนงาน/โครงการที่คณะทำงานฯ เสนอ 

- แบบฟอร์มอยู่ระหว่างการจัดทำ 
(หน่วยงานจัดส่ง กนผ. ภายในวันที ่  20 
สิงหาคม 2564) 

 

8. จัดลำดับความสำคัญโครงการที่จะเสนอ
ของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 31 สิงหาคม 2564 

 
 มติที่ประชุม :  
 คณะทำงานฯ เห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ประสานแจ้งคณะทำงานให้ทราบ 5 
 
 3.2 ขอบเขตการดำเน ินงานภายใต้ย ุทธศาสตร์ท ี ่  1 โดยพิจารณาและจัดทำ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน  
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยมี 3 กลยุทธ์ และ 7 ประเด็นมุ่งเน้น 
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและเสนอปรับแก้ไข ดังนี้ 10 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมีความ
ปลอดภัยจากการกำกับดูแลของ ปส.  

- ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
ประชาชน สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของชาติจากอุบัติเหตุและ
ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี (ระดับ 5) 

  

 

/กลยุทธ์... 15 
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กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 1  
กระบวนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายในทุกกลุ่มการ
ใช้งาน  
2. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี
ด้วยตนเอง (Self-Assessment) สำหรับสถานประกอบการทางรังสี รวมทั้ง
ให้มีการกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
3. จัดทำกฎระเบียบในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
4. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ให้
มีการปรับปรุงกฎหมายทุกๆ 5 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 3) รวมทั้งการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (ยุทธศาสตร์ที่ 4)  
5. พัฒนาข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ทางเทคนิคที่อยู่นอกจากท่ีกฎหมาย
กำหนดไว้ 
6. เตรียมความพร้อมการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ 
7. จัดทำมาตรฐานการกำกับตามหลัก ISO 
8. ขอรับการประเมินตนเองจาก IAEA ในการพัฒนาองค์กร เช่น IRRS  
9. จัดทำและส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมและประกันคุณภาพจากการใช้
ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี (Quality Assurance/Quality 
management (QA/QM)) 
10. พัฒนาและส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) โดย
ปรับปรุงกฎระเบียบจากการแบ่งตามระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง เป็นตาม 
application เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงผู้ให้คำปรึกษา 
(Consultant) (ยุทธศาสตร์ที่ 4) 
11. ส่งเสริมและจัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านความปลอดภัย (TSO)  
จากหน่วยงานภายนอก โดย ปส. ต้องสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการรับรอง 
TSO (ยุทธศาสตร์ที่ 2)  
12. ตรวจวัด ติดตาม และประเมินปริมาณรังสีทั้งในร่างกายและใน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 
13. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ที่มีความเชื่อมโยงกันและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการกำกับดูแล (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 



 

ซ-9 

กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
14. พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบโดยการนำระบบการสื่อสารแบบดิจิตอล 
ให้สามารถตรวจติดตามได้จาก ปส. (online-remote inspection) โดยใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5G) (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 2  
การเฝ้าระวังภัยและระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 

1. บูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีและการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 3  
การกำกับดูแลกาก
กัมมันตรังสี 

1. จัดทำและทบทวนนโยบาย รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านกำกับดูแลการ
จัดกากกัมมันตรังสีและการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้ว รวมถึงการรื้อถอนและ
ควบคุมกากกัมมันตรังสีทุกขั้นตอนตั้งแต่การใช้จนถึงข้ันสุดท้าย 
2. จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสี 
3. การปรับโครงสร้างให้มีกลุ่มงานด้านการกำกับดูแลกากฯ 
4. เตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลในการขจัดกากฯที ่เหมาะสมกับ
ประเทศ 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 4  
การบริหารจัดการเพื่อ
การกำกับดูแล NORM 
และ Consumer 
Product 

1. เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงานกำกับดูแลในการ
บริหารจัดการเพื ่อการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที ่เกิดขึ ้นในธรรมชาติ 
(Naturally occurring radioactive material: NORM) 
2. เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อการกำกับ
ดูแลกัมมันตรังสีในสินค้าอุปโภค (ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นกระบวนการทำงาน) 
รวมถึงการจัดทำกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 5 
การเสริมสร้างเครือข่าย
และพัฒนาศักยภาพศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติประจำ
ภูมิภาค 

1. เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC และเพ่ิมศักยภาพศูนย์ปรมาณูภูมิภาค ให้สามารถ
ออกใบอนุญาตและตรวจสอบสถานประกอบการได้ 
2. พัฒนาระบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการกำกับดูแลในส่วน
ภูมิภาค รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
3. การปรับปรุงโครงสร้าง ปส. ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานภูมิภาคตามกฎหมาย 
และมีการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ 

 

/กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศและ
นานาชาติ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 6 
ความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
ของประเทศ 
 

1. บูรณาการฝึกซ้อมและประสานงานด้านความม่ันคงกับทุกภาคส่วน 
2. จัดทำแผนระดับชาติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
3. ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีและ
วัสดุนิวเคลียร์ ทั้งในเรื่องการเก็บ การใช้งาน การขนส่ง สำหรับสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี  

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 7 
การพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

1. หน่วยงานกำกับดูแลและผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
รักษาทะเบียนและสินค้าคงเหลือให้ทันสมัย สอดคล้องกับข้อกำหนด 

 
 มติที่ประชุม :  
 1. คณะทำงานฯ เห็นชอบเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น  
 2. มอบหมายให้คณะทำงานฯ พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนวทางการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 3.2 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (แบบฟอร์มออนไลน์ URL:  5 
https://docs.google.com/document/d/1r8VyXshMhcvLCETF5rMXrdJJM4GsBuuoTHncN4lbnKE/
edit?usp=sharing) 
 3. แนวทางการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น ให้ฝ่าย
เลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะทำงานฯ ในยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
  10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 

/3.3 ตัวชี้วัด 

https://docs.google.com/document/d/1r8VyXshMhcvLCETF5rMXrdJJM4GsBuuoTHncN4lbnKE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1r8VyXshMhcvLCETF5rMXrdJJM4GsBuuoTHncN4lbnKE/edit?usp=sharing
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 3.3 ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ 1 คำนิยาม และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 1 คำนิยาม และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมี
ความปลอดภัยจากการกำกับ
ดูแลของ ปส. 

- ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
ประชาชน สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัย
คุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี (ระดับ 5) 
 
คำนิยาม :  ผลการประเมินจากสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยแบ่งเป็น
ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ ดังนี้ 
 ระดับ 5 ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชน 
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัยคุกคามทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
 ระดับ 4 เกิดเหตุการณ์ปนเปื้อนกัมมันตรังสี แต่สามารถควบคุมไม่ให้
เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของชาติ 
 ระดับ 3 เกิดเหตุการณ์ปนเปื้อนกัมมันตรังสี และเกิดผลกระทบด้าน
ลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชนและความ
มั่นคงของชาติ 
 ระดับ 2 เกิดเหตุการณ์ปนเปื้อนกัมมันตรังสี และเกิดผลกระทบด้าน
ลบต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของชาติและประชาชนได้รับปริมาณรังสี
เกินค่ามาตรฐาน หรือเสียชีวิต  
 ระดับ 1 เกิดสาธารณภัยขั้นร้ายแรงที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ และเกิดผล
กระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน 
และความมั่นคงของชาติอย่างรุนแรง 
 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  

 
 
 มติที่ประชุม :  5 
 คณะทำงานฯ เห็นชอบตัวชี้วัด คำนิยาม และค่าเป้าหมายรายปี (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  
 

/3.4 กรอบแผนงาน... 
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 3.4 กรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอการจัดทำกรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น (ปี 
พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2567 - 2568) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2569 - 2570) ซึ่งเป็นการแปลงกล
ยุทธ์มาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยจะต้องครอบคลุมตามประเด็นมุ่งเน้นและแนว
ทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  5 
 
 มติที่ประชุม :  
 มอบหมายให้คณะทำงานฯ จัดทำสรุปประเด็นสำคัญของแผนงาน/โครงการ ทั้งระยะสั้น 
(ปี พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2567 - 2568) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2569 - 2570) ซึ่งระบุชื่อโครงการ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่สอดคล้อง (ระบุ F1 - F7) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เค้าโครงกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ10 
หลัก/สนับสนุน (แบบฟอร์มตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.4)  เพื่อเป็นกรอบแผนงาน/โครงการให้
หน่วยงานใน ปส. ใช้ในการจัดทำโครงการ โดยพิจารณาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในกอง/กลุ่ม และจัดส่งข้อมูล
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
 
  15 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 -  ไม่มี -  

 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 20 

รัตติญา เขียวทอง 
นิรันดร บัวแย้ม 

ผู้จดรายงานการประชุม 
ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 25 
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รายงานการประชุม 
คณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. 5 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และทางออนไลน์ 

 

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

ผู้มาประชุม 
1.  นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธาน 10 
2.  นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  คณะทำงาน 
3.  นายรุจจพัน เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  คณะทำงาน 
4.  นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐาน  คณะทำงาน 
  กำกับดูแลความปลอดภัย 
5. นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 15 
6.  นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
7.  นายรุ่งธรรม ทาคำ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
8.  นายทศดล สันถวไมตรี นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
9.  นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
10. นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 20 
11. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
12. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะทำงาน 
13. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะทำงาน 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 25 
1.  นางสาวศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน  
2.  นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 30 
6. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายนพพระคุณ คชลาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

/ผู้ไม่มาประชุม... 

รับรองเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย    ติดราชการ 
2. นายกิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    ติดราชการ 
  
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  5 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 10 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 ในการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้15 
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาดังนี้ 
 1. แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอปรับแก้ไขระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการดำเนินงานในภาพรวม 20 
 2. ขอบเขตการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยพิจารณาและจัดทำเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น (ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และกรอบแผนงาน/โครงการ 
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1) เห็นชอบเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และตัวชี้วัดตามที่มี
การแก้ไขในที่ประชุม 25 
 2) มอบหมายให้คณะทำงานฯ พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนวทางการ
ดำเนินงาน และกรอบแผนงาน/โครงการจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวม 
  
 ในการนี้ ประธานคณะทำงานฯ ขอให้แก้ไขหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 35 - 36 โดยให้ระบุเหตุผล
ของผู้ที่ไม่มาประชุม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 30 
 
 

/ที่ประชุม... 
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 ที่ประชุม :  
 รับรองรายงานประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามท่ีมีการแก้ไข 
 5 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 
- 2570) 
 จากการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รายยุทธศาสตร์ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ10 
ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
 มติที่ประชุม :  
 รับทราบปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 
- 2570) 15 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 แนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามที่มี
การแก้ไข เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 20 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ประชาชนและสิ ่งแวดล้อมมีความ
ปลอดภัยจากการกำกับดูแลของ ปส. 

ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
ประชาชน สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของชาติจากอุบัติเหตุและ
ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี (ระดับ 5) 

 
 
 
 25 
 
 

/กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์ที่ 1 
เพ่ิมศักยภาพการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความ
มั่นคงของประเทศและนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคลอ้ง

ตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 1  
กระบวนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 2  
การเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 3  
การกำกับดูแลกากกัมมันตรังสี 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 6 
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 7 
การพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 4  
การบริหารจัดการเพ่ือการกำกับ
ดูแล NORM และ Consumer 
Product 
 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 5 
การเสริมสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาศักยภาพศูนย์ปรมาณูเพ่ือ
สันติประจำภูมิภาค 

  

 
 ในการน้ี ที่ประชุมได้หารือร่วมกันในส่วนตัวชี้วัด โดยที่ประชุมได้เสนอตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม 
และความมั่นคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี (ระดับ 5) (ตัวชี้วัดเดิม แต่ให้เปลี่ยนคำ
นิยาม) 5 
 2) ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีให้สามารถ
ปฏิบัติตามมาตฐาน/ข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2562 
 

/3) ร้อยละ... 10 
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 3) ร้อยละของการพัฒนาและยกระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี (บรรลุผลใน ปี 2570) 
 4) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชน 
 5 
 มติที่ประชุม :  
 1) เห็นชอบ แนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
 2) มอบหมายให้มีการประชุมกลุ ่มย่อยเพื ่อจัดทำร่างตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร์ที ่ 1 โดย
มอบหมายให้ ผกตส. เป็นประธานการประชุม 
 10 
 4.2 กรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการที่คณะทำงานฯ ได้จัดทำกรอบแผนงาน/
โครงการในเบื้องต้น โดยประเด็นมุ่งเน้นที่ 3 การกำกับดูแลกากกัมมันตรังสี และประเด็นมุ่งเน้นที่ 7 การ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ไม่มีการเสนอกรอบแผนงาน/โครงการ 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยมีสรุปประเด็น ดังนี้ 15 
 1. โครงการด้านการกำกับดูแลกากกัมมันตรังสีควรมีการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กอญ. และ กตส. 
 2. การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
กพม. และ กตส. โดย กพม. ได้ชี้แจงว่าการดำเนินงานเชิงเทคนิคสนับสนุนการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี ได้มีการกำหนดไว้ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน
เรียบร้อยแล้ว ที ่ประชุมจึงมอบหมายให้ กตส. พิจารณาดำเนินการเสนอโครงการด้านการพิทักษ์ความ20 
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
 
 มติที่ประชุม :  
 1. เห็นชอบกรอบแผนงาน/โครงการที่เสนอ 
 2. มอบหมายให้ กยผ.กนผ. แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด ปส. จัดทำรายละเอียด25 
กิจกรรม/การดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่คณะทำงานฯ เสนอ ทบทวนโครงการจากแผนปฏิบัติ
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) รวมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 3. มอบหมาย กอญ. และ กตส. พิจารณาร่วมกันในการเสนอโครงการภายใต้ประเด็น
มุ่งเน้นที่ 3 การกำกับดูแลกากกัมมันตรังสี 30 
 4. มอบหมาย กตส. พิจารณาเสนอโครงการภายใต้ประเด็นมุ่งเน้นที่ 7 การพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

/ระเบียบวาระท่ี...  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 -  ไม่มี -  

 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 5 

รัตติญา เขียวทอง 
นิรันดร บัวแย้ม 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ 10 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 5 

ผ่านระบบออนไลน์ ณ ปส. และนอกสถานที่ 
 

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

ผู้มาประชุม 
1.  นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธาน 10 
2.  นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  คณะทำงาน 
3.  นายรุจจพัน เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  คณะทำงาน 
4. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย    คณะทำงาน 
5.  นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน
6.  นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 15 
7.  นายรุ่งธรรม ทาคำ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
8.  นายทศดล สันถวไมตรี นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
9.  นายกิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
10.  นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
11. นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 20 
12. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
13. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะทำงาน 
14. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะทำงาน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 25 
1. นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐาน  ติดราชการ 
  กำกับดูแลความปลอดภัย 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.  ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์  หงษ์จันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
2.  นางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 30 
3.  นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

/5. นาย... 

รับรองเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
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5. นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายปราลม จาดโห้  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
7. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายนพพระคุณ คชบาง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 5 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 10 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบจากแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 - 
2570 และให้มีการขับเคล ื่อนไปแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป ดังนั้น จึงต้องมีการบรรจุการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินฯ ในแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2570) ของ ปส. จึงขอให้พิจารณา
ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 กับแผนทางนิวเคลียร์และรังสี 
พ.ศ. 2564 - 2570 15 
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแล20 
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอสรุปมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
 1. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 25 
 2. มอบหมายให้มีการประชุมกลุ ่มย่อยเพื ่อจัดทำร่างตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร์ที ่ 1 โดย
มอบหมายให้ ผกตส. เป็นประธานการประชุม 
 3. เห็นชอบกรอบแผนงาน/โครงการที่เสนอ และมอบหมายให้ กยผ.กนผ. แจ้งเวียนให้
หน่วยงานในสังกัด ปส. จัดทำรายละเอียดกิจกรรม/การดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่คณะทำงานฯ 
เสนอ ทบทวนโครงการจากแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) รวมทั้ง30 
เสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 4. มอบหมาย กอญ. และ กตส. พิจารณาร่วมกันในการเสนอโครงการภายใต้ประเด็น
มุ่งเน้นที่ 3 การกำกับดูแลกากกัมมันตรังสี 
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 5. มอบหมาย กตส. พิจารณาเสนอโครงการภายใต้ประเด็นมุ่งเน้นที่ 7 การพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
 ที่ประชุม :  
 รับรองรายงานประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง5 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 10 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 แนวทางการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายเลขานุการณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ที่ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงาน
และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 15 
3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเห็นของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในประเด็นของกรอบกฎหมายที่ต้องมีการ
ดำเนินการทบทวนและจัดทำ และมอบหมายนางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือใน
ประเด็น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและตอบประเด็นข้อซักถามดังต่อไปนี้ 
 (1) การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้20 
แล้ว รวมการนำเข้าส่งออกหรือไม่ 
 คำตอบ ไม ่รวมการนำเข ้าส ่งออก และสำหร ับการขนส่งอย ู ่ ในหมวดที ่  9 ของ
พระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดที่ชัดเจน ที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติได้ และ
ร่างกฎกระทรวงยังไม่ได้การออกกฎหมาย จึงยังเป็นการใช้กฎกระทรวงฉบับเดิม ดังนั้นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่า ส่วนราชการจะต้องมีการทบทวนกฎหมายต่าง ๆ ทุก ๆ ระยะ 5 ปี ว่า25 
กฎหมายที่ประกาศใช้ไปแล้วมีข้อขัดข้องประการใด หรือมีส่วนใดที่ล้าสมัยหรือไม่เป็นธรรมในสังคม 
 (2) การประสาน (Interface) ระหว่างความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย ขอให้ระบุ
ความชัดเจนว่ามีกฎหมายประเด็นใดควรดำเนินการในระยะ 5 ปี 
 คำตอบ ประเด็นดังกล่าวจากเดิมนำมาจากข้อเสนอแนะตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญจาก 
ENCO เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีการดำเนินการแล้วหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า อาจกฎหมายหรือ30 
ข้อกำหนดบางอย่างที่เกี่ยวข้อง Safety และ Security ขัดกันอยู่ จึงต้องมีการศึกษารายละเอียดของกฎหมาย
หรือข้อบังคับก่อน  

/(3)... 
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 (3) การกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ขอให้ระบุความชัดเจนว่ ามีกฎหมาย
ประเด็นใดควรดำเนินการในระยะ 5 ปี 
 คำตอบ มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีทางการแพทย์ เขียนเป็นกรอบกว้างๆ ใน
พระราชบัญญัติฯ แต่ไม่ได้มีรายละเอียดเชิงลึก ซึ่งสถานประกอบการทางการแพทย์มีการดำเนินการอยู่ แต่ไม่มี
กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น เรื่องเครื่องมือ ขั้นตอนการการให้บริการทางรังสีต่าง ๆ 5 
ซึ่งเป็นมีความสำคัญในเรื่องของการใช้รังสีอย่างปลอดภัยกับผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงาน  
 (4) การแก้กฎหมายให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) โดยจากแบ่งตามระดับ
ต้น ระดับกลาง ระดับสูง เป็นการกำหนดตามการใช้ประโยชน์ (Application) เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน รวมถึงการให้มีผู้ให้คำปรึกษา (Consultant) มีนโยบายที่ชัดเจนหรือไม่ 
 คำตอบ ยังไม่มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน แต่มีการนำเสนอในประชุมผู้บริหาร และมี10 
การนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ RSO ซึ่งประธาน RSO เห็นควรว่าควรมีการเปลี่ยนเป็นการแบ่งตาม
การใช้ประโยชน์ (Application)  
 ดังนั้น เพ่ือให้มีความชัดเจน และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ จึงควรมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2566 : ศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี เกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียระหว่างรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ โดยศึกษาว่า รูปแบบใหม่ควรแบ่งอย่างไร มี 15 
Application ใดบ้าง ขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบอย่างไร และมีการออกแบบข้อสอบนำเสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการกำหนดสมมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ให้ความ
เห็นชอบ และหากมีการเห็นชอบให้ดำเนินการประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ภายในกี่ปีจะยกเลิก
รูปแบบเดิม และใช้รูปแบบใหม่ทั้งหมด รวมถึงจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง 
 ปี พ.ศ. 2567 : รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ และวิเคราะห์ผล 20 
 ปี พ.ศ. 2568 : จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองเสนอเข้าคณะกรรมการและคณะอนุกรรมา
การฯ ที่เก่ียวข้อง 
 ปี พ.ศ. 2569 - 2570 : ออกกฎหมายลำดับรอง (กฎกระทรวง) 
 
 มติที่ประชุม :  25 
 1) มอบหมายให้ฝ ่ายเลขานุการฯ แจ้งคำตอบและข้อเสนอแนะให้คณะทำงานฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทราบ 
 2) มอบหมายนายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม เป็นผู้แทนคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าร่วม
การประชุมกับคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการการ
กำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์30 
 3) มอบหมายนายสมเจตน์ สุดประเสริฐ พิจารณาศึกษาข้อกฎหมายเกี ่ยวกับความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยซึ่งอาจขัดกันหรือประเด็นที่ต้องมีการทบทวนปรับปรุงกฎหมาย และจะจัด 

/ส่งผล... 
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ส่งผลการศึกษาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหากไม่พบประเด็นสำคัญ ขอให้นำประเด็นการประสาน 
(Interface) ระหว่างความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย จัดไว้ในลำดับความสำคัญในประเด็นท้ายเพ่ือ
รองรับหากมีประเด็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต และเมื่อประเมินแผนปฏิบัติราชการฯ ในระยะการ
ดำเนินงานครึ่งแผน (2 ปีหลังจากการใช้แผน) หากไม่มีประเด็นที่ต้องมีการทบทวนกฎหมายให้ กยผ. พิจารณา
นำออก 5 
 4) มอบหมาย กอญ. กตส. และ กกม. จัดทำโครงการศึกษาผลกระทบเกี ่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และพิจารณานำแผนการดำเนินงานที่มีการเสนอไปใช้ใน
การดำเนินการ 
 
 4.2 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 10 
 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า มติที ่ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เมื ่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
มอบหมายให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัด ซึ่งได้มีการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมย่อยฯ มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดเดิม เนื่องจากเป็นการวัดระดับผลลัพธ์และเป็นตัวชี้วัด15 
ที่ต้องรายงานต่อ กพร. จึงมอบหมายให้ ผกตส. และ กตส.ศปร. จัดทำคำนิยามให้มีระดับสอดคล้องกับ  แผน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 - 2570 
 นายกิตติ์กวิน อรามรุญ (กตส.ศปร.) ได้นำเสนอร่างตัวชี้วัดและคำนิยาม โดยมีการแก้ไข
คำนิยามทั้ง 5 ระดับให้มีระดับสอดคล้องกับระดับความเป็นอันตรายระดับที่ 4 ของมาตราระหว่างประเทศว่า
ด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี (The International Nuclear and Radiological Event Scale: INES) 20 
ในแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 - 2570 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจาก กพร. ได้ให้ข้อสังเกตว่า ควรใช้ตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัด กพร. ที่ ปส. 
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 
 มติที่ประชุม :  25 
 มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ กพร. และ กตส.ศปร. หารือร่วมกันเพื่อจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัด 
และแจ้งเวียนให้คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 30 
 

/4.3... 
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 4.3 กรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า จากมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบกรอบ
แผนงาน/โครงการ และมอบหมายให้ กยผ.กนผ. แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด ปส. จัดทำรายละเอียดกิจกรรม/5 
การดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่คณะทำงานฯ เสนอ ทบทวนโครงการจากแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 
5 ปี (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) รวมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมนั้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้
รวบรวมแผนงาน/โครงการแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
  

กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น จำนวน
โครงการ 
(เสนอเมื่อประชุม

ครั้งท่ีแล้ว) 

จำนวน
โครงการ 
(เสนอ ณ วันท่ี 
23 ส.ค. 64) 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 1 กระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 4 4 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 2 การเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  8 8 
ประเด็นมุ่งเนน้ที่ 3 การกำกับดูแลกากกัมมันตรังสี     0 0 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการกำกับดูแล NORM และ Consumer 
Product 

1 2 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 5 การเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจำภูมิภาค   

1 1 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความม่ันคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความม่ันคง
ของประเทศและนานาชาติ 

  

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 6 ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 2 4 
กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

  

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 7 การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 0 1 
 10 
 
 
 

ผกอญ... 
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 ผกอญ. และ ผกตส. ชี้แจงว่า อยู่ระหว่างการจัดทำร่างโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ
ดูแลกากกัมมันตรังสี ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับดังนี้ 
 (1) การจัดทำกฎหมายและกฎระเบียบให้ครอบคลุมครบถ้วน  
 (2) การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ปส. ที่เกี่ยวข ้อง  
 (3) การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี ่ยวกับกากกัมมันตรังสี  ให้สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่สถาน5 
ประกอบการ ปส. และหน่วยงานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  ซึ่งในปัจจุบันในส่วนของ ปส. ได้เสร็จและ
รองรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกไว้แล้ว 
 (4) เครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบกากกัมมันตรังสี 
 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น จะให้ระบุ10 
โครงการและงบประมาณอย่างไร  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ขอให้ใส่ไว้ในโครงการหลัก โดยระบุความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และจะมีการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำคำของบประมาณในแต่ละปี 
  
 มติที่ประชุม :  15 
 1. มอบหมาย กอญ. และ กตส. ดำเนินการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
กากกัมมันตรังสีให้แล้วเสร็จ และจัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 
 2. คณะทำงานฯ ที ่จะเสนอกรอบแผนงาน/โครงการเพิ ่มเติม ให้จัดส่งข้อมูลให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 
    20 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 -  ไม่มี -  

 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 25 

รัตติญา เขียวทอง 
นิรันดร บัวแย้ม 

ผู้จดรายงานการประชุม 
ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 30 
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รายงานการประชุม 
คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

ครั้งที่ 4/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 5 
***************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธาน 
2. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และ 
   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 10 
3. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   ด้านพลังงานปรมาณ ู
   หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
4. ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู 
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย 15 
5. ดร.สะเราะ นิยมเดชา เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย 
6. นางสาววราลี คงเจริญ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย 
7. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 20 
ผู้มาประชุมโดยเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ 
1. นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รองประธาน 
2. นางดารุณ ี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 
3. ดร.วิทิต ผึ่งกัน รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี 
 25 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ติดราชการ 
2. ดร.รุจจพัน เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ติดราชการ 
3. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ติดราชการ 
4. ดร.รุ่งธรรม ทาคำ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี ติดราชการ 30 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.  นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. ดร.ไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
3. ดร.กิตติศักดิ ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
4. ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 5 
5. ดร.หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี - 10 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอสาระสำคัญจากการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน15 
งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 
เมษายน 2564 โดยเกี่ยวกับการพิจารณาปรับลดกรอบวงเงินข้อเสนอของโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
ของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 7 โครงการ และมีข้อเสนองบประมาณทั้งสิ้น 3,380,000 บาท 
ซึ่งคณะทำงานฯ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 20 
 มติที่ประชุม :  
 ที่ประชุมรับทราบประเด็นสำคัญในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 สรุปผลที ่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี ้วัดภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้รายงานผลการประชุม และนำเสนอข้อเสนอแนะและ5 
นโยบายสำหรับใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ได้จากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทาง 
การดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. โดยมีสรุป
สาระสำคัญ ดังนี้ 10 
 1. นโยบาย ลปส. 
 1.1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยารังสีและเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสี
ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2567 
 1.2 เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการด้านการกำกับดูแล โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า15 
มาปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงาน 
 1.4 สร้างเครือข่ายภายใต้ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค โดยนำร่องในจังหวัดระยอง 
 1.5 บูรณาการด้านการกำกับดูแล การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความ
ตระหนัก ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ในการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ การสนับสนุนบทบาทยุวสตรี การ
สร้างแม่แบบ เช่น ครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน โดยการใช้20 
เครือข่ายจากสถาบันการศึกษาภายใต้ อว. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รมว.อว. 
 1.6 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้เครือข่าย ASEANTOM 
 2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนว
ทางการดำเนินงาน และตัวชี ้ว ัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน25 
นิวเคลียร์และรังสี 
 2.1 งานวิจัยของ ปส. ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการกำกับดูแล 
จึงควรต้องมีการกำหนดกรอบการวิจัยที่ชัดเจน และมีการบูรณาการกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัย 
 2.2 การสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยในการวิจัยอาจไม่เพียงพอ ต้องจัดตั้งหรือส่งเสริมให้มี 
TSO และ Consultant เพ่ือช่วยสนับสนุนการกำกับดูแลด้วย 30 
 2.3 การเป็น Technology Provider ไม่ตอบสนองต่อเป้าหมาย/บทบาทหน้าที่ของ ปส. 
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 2.4 เป้าประสงค์มีความชัดเจน แต่ตัวชี้วัดขาดความท้าทาย และมุ่งเน้นการวัดผลในเชิง
ปริมาณของผลงานวิจัย ซึ่งไม่เหมาะสม เนื่องจากควรวัดที่คุณภาพของงานวิจัยมากกว่า จึงอาจต้องมีการนำ
ปัจจัยอื่นมากำหนดตัวชี้วัดร่วมด้วย 
 มติที่ประชุม :  
 ที่ประชุมรับทราบผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 5 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมถึงรับทราบนโยบาย ลปส. และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับนำมาใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 10 
 
 3.2 ผลการดำเน ินงานโครงการด้านการว ิจ ัยและพัฒนาของ ปส. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 มติที่ประชุม : 
 ที่ประชุมรับทราบสถานะการดำเนินโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาของ ปส. ประจำปี15 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 และเตรียมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเร่งรัด
และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ ปส. ต่อไป 
 
 3.3 สรุปผลการประชุม Science and Technology Organization Forum (STO 
Forum) ครั้งที่ 2/2564 20 
 มติที่ประชุม : 
 ที่ประชุมรับทราบขอบเขตของกรอบกิจกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
เป็นแนวคิดของจุดมุ่งเน้นในแผนด้าน ววน. และกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 สำหรับนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล25 
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 
 
 
 30 
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 3.4 กรอบแนวทางที่ใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ปส. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้รวบรวมและนำเสนอรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน5 
การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ดังนี้ 
 1. Office for Nuclear Regulation Regulatory Research Strategy 
 อธิบายถึงขอบเขตการบริหารและกรอบการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้าน
การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของหน่วยงานกำกับดูแลแห่งสหราชอาณาจักร เช่น ขอบเขต
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การร่วมดำเนินการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก กรอบการใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพ10 
งานวิจัย รวมถึงขอบเขตหัวข้อที่จะต้องทำการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความท้าทายของประเทศ 
 2. Research Activities, Office of Nuclear Regulatory Research, FY 2018-2020 
 อธิบายถึงผลและสถานะการดำเนินโครงการวิจัยของหน่วยงานกำกับดูแลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีการจำแนกหัวข้องานวิจัยออกเป็น 15 หมวดหมู่ เช่น งานวิจัยทางด้านเทอมัลไฮโดรลิค 
งานวิจัยทางด้านเชื้อเพลิงแกนเครื่องปฏิกรณ์ งานวิจัยทางด้านรังสีในสิ่งแวดล้อม งานวิจัยประเมิน เป็นต้น 15 
 3. FY 2019 Annual Report, Nuclear Regulation Authority 
 อธิบายถึงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานกำกับดูแลแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทบทวนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการอนุญาต
และกำกับดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีแผนหรืออยู่ในระหว่างการก่อสร้าง การรื้อถอนสิ่ งก่อสร้างของ
โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิจิ และการเพิ่มศักยภาพในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ 20 
 มติที่ประชุม : 
 ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
หน่วยงานในระดับต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 25 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ เพื ่อจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 30 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนา 
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เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งจะต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนสิงหาคม 2564 เพื ่อให้ทันต่อช่วงระยะเวลาการเสนอของบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สกสว. มีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมายการดำเนินงาน แบบฟอร์ม กำหนดการ 
1. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น แล้วเสร็จ 
2. (ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน 
3. กรอบแผนงาน/โครงการ 
4. ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แล้วเสรจ็ 
5. (ร่าง) คำนิยามตัวช้ีวัด และคา่เป้าหมายรายป ี

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระที่ 4.2 

8 กรกฎาคม 2564 
 

6. สรุปประเด็นสำคญัของแผนงาน/โครงการ และระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระที่ 4.4 

15 กรกฎาคม 2564 

7. หน่วยงานภายใน ปส. จัดทำรายละเอยีดกิจกรรม/การ
ดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่คณะทำงานเสนอและนำส่ง 
กยผ.กนผ. 

- แบบฟอร์มอยู่ระหว่างการจัดทำ 
(หน่วยงานจัดส่ง กนผ. ภายใน
วันท่ี 6 สิงหาคม 2564) 

6 สิงหาคม 2564 

8. ได้สรุปรายชื่อโครงการเบื้องต้นด้านการวิจัยและพัฒนา ตาม
แผนปฏิบัตริาชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 16 สิงหาคม 2564 

 
 มติที่ประชุม :  5 
 ที่ประชุมที่เห็นชอบแผนการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 
 4.2 ขอบเขตการดำเน ินงานภายใต้ย ุทธศาสตร์ท ี ่  2 โดยพิจารณาและจัดทำ10 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ที่ กยผ.กนผ. ได้
จัดทำขึ้น โดยประกอบด้วยกลยุทธ์ จำนวน 2 กลยุทธ์ และประเด็นมุ่งเน้น จำนวน 9 ประเด็น ดังนี้ 
 15 
 
 
 
 
 20 

/ยุทธศาสตร์... 
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 มติที่ประชุม :  
 ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขแนวทางการดำเนินงานภายใต้ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนา5 
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ดังนี้ 
กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเนน้ แนวทางการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 8  
การวิจัยด้าน Nuclear 
safety 

1. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาเกี่ยวกับการก่อสร้าง และตดิตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ รวมทั้งพิจารณาการออกแบบและการประเมินความปลอดภัย และการเสื่อมสภาพ 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาเกี่ยวกับการเลิกดำเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ์
4. ผลักดันงานวิจัยทางด้านการพฒันาศักยภาพระบบการกำกับดูแลความปลอดภยัรองรับการ
ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ร่วมกับทีมวิจยัจากภายนอกองค์กร ท้ังมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานรัฐอื่น 
5. วิจัยทางด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเนน้ แนวทางการดำเนินงาน 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 9  
การวิจัยด้าน 
Radiation safety 

1. ประเมินระดับรังสีและการกำบงัรังสี (การประเมินความปลอดภัย) 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลิกใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
3. ประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีในสิ่งแวดล้อม ประชาชน รวมถึงท่ีปลดปล่อย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม (Dose assessment of radiation in, or release into, the 
environment) เช่น การปล่อยนำ้ทิ้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น 
4. วิจัยและพัฒนามาตรการเพื่อจำกัดการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางด้าน NDT 
หรือลักษณะการใช้ประโยชน์อื่นทีม่ีความเสี่ยงต่อการไดร้ับปรมิาณรงัสีสูง 
5. วิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชนร์ังสีทางการแพทย ์
6. วิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชนร์ังสีผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป 
7. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลวัสดุกมัมันตรังสีในระหว่างการจดัเก็บและการขนส่ง 
8. ผลักดันงานวิจัยทางด้านการพฒันาศักยภาพระบบการกำกับดูแลความปลอดภยัรองรับการ
ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ร่วมกับทีมวิจยัจากภายนอกองค์กร ท้ังมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานรัฐอื่น 
9. วิจัยทางด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 10  
การวิจัยด้าน Waste & 
NORM & Consumer 
Product 

1. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับวัสดุกัมมันตรังสีที่เกดิขึ้นในธรรมชาต ิ(Naturally occurring 
radioactive material (NORM) 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกัมมันตรังสีในสินค้าอุปโภคบริโภค 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการจดัการกากกมัมันตรังสี เช่น น้ำท้ิงจากสถานพยาบาล 
หรือการวิจัยในประเด็นเร่งด่วนทางด้านการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ 
4. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและการแก้ปัญหาการปนเปื้อนในเศษโลหะ (Scrap Metal) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 11 
การวิจัยด้าน Security 
& Safeguards 

1. วิจัยและพัฒนาแนวทางสนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในระหวา่งการเลิกดำเนินการเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์วิจัย 
3. วิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับทางนิวเคลียร์และรังสี ตามช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
4. วิจัยทางด้านวัฒนธรรมความมัน่คงปลอดภัย (Security culture)  

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 12  
การวิจัยด้าน EPR & 
Monitoring 

1. วิจัยและพัฒนาระบบช่วยตัดสนิใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
2. ประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำหนดวธิีการ/แนวทาง/มาตรการฟื้นฟูและลดการปนเปื้อนทางรังสี
ในสิ่งแวดล้อม 
4. วิจัยและพัฒนาระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังส ี
5. การเสรมิสร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาในภมูิภาคอาเซียนทางด้านการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม และระงับเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และประเทศท่ีมีพรมแดน
ติดกัน 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเนน้ แนวทางการดำเนินงาน 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 13 
การวิจัยด้าน Legal 
Socio-Economy 

1. ศึกษาผลกระทบของกฎหมายและระดับการรับรู้กฎหมายของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
2. วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ/วิธีการประชาสมัพันธ์และสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายและการ
กำกับดูแล 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำหนดจำนวนเงินท่ีเหมาะสม ภายใต้ข้อกฎหมายต่างๆ 
4. ทบทวนแผนการวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นการดำเนินงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาว 
5. วิจัยทางด้านสังคม เพื่อพัฒนาองค์กรในการรองรับการกำกบัดูแล 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 14  
การวิจัยด้าน 
NQI/Metrology 

1. วิจัยและพัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทดสอบ สอบเทียบทางรังสี 
กัมมันตรังสี และวสัดุนิวเคลียร์ของประเทศ 
2. วิจัยและพัฒนาความสามารถดา้นการวัดรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ให้มี
มาตรฐานทดัเทียมกับนานาประเทศ 
3. บำรุงรักษาและพัฒนาฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน การสอบเทียบและรับรองทางรังส ี
กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ 
4. พัฒนาค่าขีดความสามารถดา้นการวัดและการสอบเทียบ (CMC) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 15  
การสนับสนุนทาง
เทคนิคจากหน่วยงาน
ภายนอก (TSO) 
 

1. เสริมสร้างเครือข่ายและการบูรณาการวิจยัร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ และ
หน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อลดงานบางกิจกรรมใหม้หาวิทยาลัยดำเนินการแทน เช่น การ
เก็บตัวอย่าง การวิเคราะหผ์ลจากการทดสอบ เป็นต้น 
2. วิเคราะห์ความต้องการที่เป็นไปไดส้ำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคจากภายนอกรวมถึง
กระบวนการออกใบอนุญาตสำหรบัองค์กรสนับสนุนด้านเทคนิค (TSO) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 16  
การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือกำกับดูแลสู่
ภูมิภาคอาเซียน 

1. ขยายขอบเขตการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิก 
2. สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน โดยเปลีย่นบทบาทจากประเทศผู้
ได้รับความช่วยเหลือ เป็น Technology provider ในด้านที่ ปส. มคีวามพร้อม 
3. ถ่ายทอดค่ามาตรฐานและสอบย้อนกลับไปยังหน่วยวัดสากลทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และ
วัสดุนิวเคลียร์ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 

 
 4.3 ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ 2 คำนิยาม และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยวัด
จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่ตอบสนองการสร้างองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี มีหน่วย5 
นับเป็นเรื่อง ซึ่งยังไม่มีการกำหนดคำนิยามและขอบเขตการวัดผลที่ชัดเจน 

/มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม :  
 ที่ประชุมได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลใหม่ โดยมุ่งให้
ตัวชี ้ว ัดมีการวัดผลที่มีความครอบคลุมทั ้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย รวมถึงสามารถวัด
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ ปส. ได้ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผน การดำเนินการวิจัยและพัฒนาตามแผน และ5 
การนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละปีแบบ 
Milestones 
 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ไปปรับปรุงและ
กำหนด (ร่าง) ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 2 คำนิยาม และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ใหม่ และเตรียม
แจ้งเวียนให้คณะทำงานได้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จอีกครั้ง ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 10 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี -  
 
เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 15 
 
 
 

นายนิรันดร  บัวแย้ม 
ผู้จดรายงานการประชุม 20 

 
 ดร.ยุทธนา  ตุ้มน้อย 

นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. 5 
***************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู 
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย 10 
3. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้มาประชุมโดยเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ 
1. นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ประธาน 
2. นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  รองประธาน 
3. นางดารุณ ี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 15 
4. ดร.รุจจพัน เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
5. ดร.รุ่งธรรม ทาคำ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 
6. ดร.วิทิต ผึ่งกัน รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี 
7. ดร.สะเราะ นิยมเดชา เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย ที่ได้รับมอบหมาย 
8. นางสาววราลี คงเจริญ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย ที่ได้รับมอบหมาย 20 
9. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดราชการ 
2. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย 
3. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  ติดราชการ 25 
   และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
4. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา  ติดราชการ 
   ระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณ ู
   หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 30 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 

รับรองเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ดร.ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร นกัฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
2. ดร.กิตติศักดิ ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
3. ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
4. ดร.สมบูรณ์ โตอุตชนม์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 5 
5. นางชัธภฤดา อัศวภูไชย นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
6. นางสาวสุประวีณ์ ศิริบุญประภพ นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ 
7. ดร.ไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
8. นางผกานันท์ เมฆวิไล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
9. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 
10. นางสาวนันทนัช ดรุณพงศ ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี - 15 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอสาระสำคัญของการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน20 
งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งเก่ียวกับการจัดทำประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน และ
ตัวชี้วัดภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 มติที่ประชุม :  25 
 ที่ประชุมรับทราบสาระสำคัญจากการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ซึ่งคณะทำงานฯ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 30 
 

/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติ5 
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ทั้งในส่วนของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีการแก้ไขวิธีการวัดผลของตัวชี้วัดในส่วนของ10 
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็น รายละเอียดหลังการปรับแก้โดยสรุป 
1. เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภยัของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ตัวช้ีวัด ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจยัและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรังสีตามแผนท่ีกำหนด 
วิธีการประเมินผล : วัดจากความสำเรจ็ในการดำเนินงานด้านการวจิัยและพัฒนาของ ปส. ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (5 ปี) ตั้งแต่การจัดทำแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาของที่สอดคล้อง
และตอบสนองต่อประเด็นปญัหา/ความต้องการ ของ ปส. หรือของประเทศ การเสนอขอ/ไดร้ับจัดสรร
งบประมาณ และดำเนินโครงการให้สำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนด ตลอดจนการตีพิมพเ์ผยแพร่หรือการนำ
ผลการวิจัยที่ได้ไปสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. หรือใช้ประโยชน์
ในทางอื่น โดยมีหลักเกณฑ์การในการวัดผลความสำเร็จ ดังนี ้

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด 
ค่าความสำเร็จ 

(ร้อยละ) 
1. การจัดทำแผนงาน
ด้านการวิจัยและ
พัฒนาของ ปส. 

จัดทำแผนดา้นการวิจัยและพัฒนาของ ปส. ท่ีครอบคลุม
ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงมี
รายละเอียดพอสังเขป ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ผลสัมฤทธ์ิที่จะเกดิขึ้น และงบประมาณที่ใช้เบื้องต้นในแต่
ละปีที่มีการดำเนินงาน 

25 

2. การวิจัยและพัฒนา
ตามแผนและการ
ดำเนินงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการวิจยัและพัฒนารวมถึงดำเนินการอื่นในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ  

50 

3. การตีพิมพ์เผยแพร่
หรือนำผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน ์

ดำเนินการรายงานความก้าวหน้ารายปี หรือจัดทำรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีได้ดำเนินการในปีนั้นๆ หรือมีการนำผลงานวิจัย

25 
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ประเด็น รายละเอียดหลังการปรับแก้โดยสรุป 

และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ท้ังในด้านการนำมาสนับสนุน
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดแูล และการใช้ประโยชน์
ในหน่วยงานภายนอกอ่ืน 

ค่าเป้าหมาย : 
2566 2567 2568 2569 2570 
20 35 50 65 80 

รูปแบบการวัดผล : วัดผลแบบสะสมต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี 
สูตรการคำนวณ : ( ร้อยละความสำเรจ็ในการจัดทำแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ ปส. + ร้อยละ
ความสำเร็จในการวจิัยและพัฒนาและการดำเนินงานอ่ืนในส่วนท่ีเกีย่วข้องตามแผนที่กำหนด + ร้อยละ
ความสำเร็จในการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ) 
 

3. กลยุทธ์ ประเด็น
มุ่งเน้น และแนวทาง
การดำเนินงาน 

แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ 8 ประเดน็มุ้งเน้น ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 8 การวิจัยด้าน Nuclear safety 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 9 การวิจัยด้าน Radiation safety 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 10 การวิจัยด้าน Waste & NORM & Consumer Product 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 11 การวิจัยด้าน Security & Safeguards 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 12 การวิจัยด้าน EPR & Monitoring 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 13 การวิจัยด้าน Legal Socio-Economy 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 14 การวิจัยด้าน NQI/Metrology 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 15 การสนับสนนุทางเทคนิคจากหน่วยงานภายนอก (TSO) 
ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 16 การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแลสู่

ภูมิภาคอาเซียน 
 

 มติที่ประชุม :  
 ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน 
และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
โดยได้ปรับแก้ไขนิยามการวัดผลของตัวชี้วัดในส่วนของการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ปร ะโยชน์ 5 
ให้มีค่าน้ำหนักการดำเนินงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาระงานให้เด่นชัด 
และสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 กรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของ
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น 5 
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี จากหน่วยงานและบุคลากรภายใน ปส. โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และประเด็นมุ่งเน้น 
จำนวนโครงการ / งบประมาณ (บาท) ท่ีมีการเสนอในแต่ละระยะของแผน 
ระยะสั้น 
(2566) 

ระยะกลาง 
(2567 - 2568) 

ระยะยาว 
(2569 - 2570) 

รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนนุการกำกบัดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี 

15 โครงการ 
(11,724,000) 

15 โครงการ 
(23,618,000) 

15 โครงการ 
(7,600,000) 

15 โครงการ 
(42,942,000) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือสนับสนุนการกำกับดแูลความ
ปลอดภัย 

14 โครงการ 
(11,024,000) 

14 โครงการ 
(22,518,000) 

14 โครงการ 
(6,500,000) 

14 โครงการ 
(40,042,000) 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 8 การวิจัยด้าน Nuclear 
safety 

2 โครงการ 
(600,000) 

1 โครงการ 
(100,000) 

- 2 โครงการ 
(700,000) 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 9 การวิจัยด้าน Radiation 
safety 

- - - - 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 10 การวิจัยด้าน Waste & 
NORM & Consumer Product 

3 โครงการ 
(2,674,000) 

4 โครงการ 
(11,418,000) 

2 โครงการ 
(3,000,000) 

4 โครงการ 
(17,092,000) 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 11 การวิจัยด้าน Security 
& Safeguards 

2 โครงการ 
(450,000) 

1 โครงการ 
(200,000) 

- 2 โครงการ 
(650,000) 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 12 การวิจัยด้าน EPR & 
Monitoring 

1 โครงการ 
(2,000,000) 

1 โครงการ 
(3,000,000) 

1 โครงการ 
(2,000,000) 

1 โครงการ 
(7,000,000) 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 13 การวิจัยด้าน Legal 
Socio-Economy 

- - - - 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 14 การวิจัยด้าน 
NQI/Metrology 

4 โครงการ 
(5,300,000) 

4 โครงการ 
(7,800,000) 

2 โครงการ 
(1,500,000) 

4 โครงการ 
(14,600,000) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและถา่ยทอดองค์
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

1 โครงการ 
(700,000) 

 

1 โครงการ 
(1,100,000) 

1 โครงการ 
(1,100,000) 

1 โครงการ 
(2,900,000) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และประเด็นมุ่งเน้น 
จำนวนโครงการ / งบประมาณ (บาท) ท่ีมีการเสนอในแต่ละระยะของแผน 
ระยะสั้น 
(2566) 

ระยะกลาง 
(2567 - 2568) 

ระยะยาว 
(2569 - 2570) 

รวม 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 15 การสนับสนนุทาง
เทคนิคจากหน่วยงานภายนอก (TSO) 

- - - - 

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี 16 การถ่ายทอดและ
แลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการวิจยัและ
พัฒนาเพื่อกำกับดูแลสู่ภูมภิาคอาเซียน 

1 โครงการ 
(700,000) 

 

1 โครงการ 
(1,100,000) 

1 โครงการ 
(1,100,000) 

1 โครงการ 
(2,900,000) 

 
 มติที่ประชุม :  
 ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดกรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ของแผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยมี5 
ข้อเสนอแนะให้รวมโครงการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกันเข้าด้วยกัน รวมถึงให้ดำเนินการแจ้ง
เวียนกรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของแผนปฏิบัติราชการของ ปส. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้บุคลากร ปส. ได้พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการ 
เพ่ิมเติมอีกครั้ง 10 
 
 4.2 การปรับแผนการใช้จ่ายใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัยและพัฒนาของ ปส. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
 มติที่ประชุม :  15 
 ที่ประชุมได้รับทราบผลการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมของการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ ปส. เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สกสว. และ บพข. โดยมีมติ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 
 1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน20 
ส่วนของโครงการกำกับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ และโครงการ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้จัดทำ
รายละเอียดตัวคูณของค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงให้ยกเลิกการจัดซื้อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
 2. ให้ กยผ.กนผ. ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สกสว. และ บพข. ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ25 
สอบถามถึงแนวทางการในการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงการนำส่งรายละเอียดการปรับ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 3. ให้ กยผ.กนผ. ดำเนินการจัดทำเอกสารเสนอต่อ สกสว. เพื่อพิจารณา ในการขอปรับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจัดซื้องบลงทุนเพ่ิมเติม 
 5 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี -  
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 10 
 
 

นายนิรันดร  บัวแย้ม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 15 
 ดร.ยุทธนา  ตุ้มน้อย 

นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.00 น. 5 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 

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

ผู้มาประชุม 
1.  นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประธานคณะทำงาน 10 
2. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ เลขานุการกรม คณะทำงาน 
3. นางสาวอุษา  กัลลประวิทย์ นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
4.  นายภานุพงศ์  พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
5.  นายพงศ์พันธ์  นาคแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
6. นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 15 
7.  นายไชยยศ  สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
8. ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์  หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
9. นางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ คณะทำงาน 
11. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
12. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงาน  20 
13. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงาน 
  
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายวิทิต  ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
2.  นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 25 
3. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
6. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวจันทิมา  แสงเนตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 30 
8. นางสาวนันทนัช  แสงเนตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นายนพพระคุณ คชบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

/เริ่มประชุม... 

รับรองเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 5 
 2.1   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คำสั่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ 58/2564 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ลปส. ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 3 10 
คณะ ตามมติที ่ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิส ัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนานั้น ให้คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสี เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน 15 
 องค์ประกอบคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  มี ผกยผ. เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ใน ปส. ได้แก่ กตส. 
กอญ. กพม. สลก. กพร. กกม. และมี กยผ.กนผ. เป็นเลขานุการคณะทำงาน  
 คณะทำงานมีมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ20 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ ตลอดจนจัดทำเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตัวชี้วัด ประเด็นมุ่งเน้น รวมถึงแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือน 
 2. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 25 
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติมอบหมาย 
 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานฯ ให้มีความ
ครบถ้วนสอดคล้องตามประเด็นมุ่งเน้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยเพิ่มผู้แทนจาก กพม. และ กยผ. 
 30 
 

/มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม :  
 1. รับทราบคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 2. เห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานฯ เพื ่อให้การจัดทำ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดย5 
เสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพ่ิมเติม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายวิทิต  ผึ่งกัน   นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ  
 2. นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล  นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
 3. นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
 10 
 2.2 สรุปผลที ่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตั วชี ้วัดภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 กยผ. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. 15 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. นโยบาย ลปส. 
 ลปส. ได้มอบนโยบายต่อแนวทางการดำเนินงานที่ ปส. ควรมุ่งเป้าในอนาคต ดังนี้ 
 1.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยารังสีและเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสี20 
ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2567 
 1.2 เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการด้านการกำกับดูแล โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงาน 
 1.4 สร้างเครือข่ายภายใต้ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค โดยนำร่องในจังหวัดระยอง 25 
 1.5 บูรณาการด้านการกำกับดูแล การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความตระหนัก 
ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ในการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ การสนับสนุนบทบาทยุวสตรี การสร้าง
แม่แบบ เช่น ครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน โดยการใช้เครือข่าย
จากสถาบันการศึกษาภายใต้ อว. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รมว.อว.   
 1.6 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้เครือข่าย ASEANTOM 30 
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 2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/
แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี สรุปได้ดังนี้  
 2.1 ขอบเขตการดำเนินงานของยุทธศาสตร์มีความกว้าง และไม่มีคำนิยามการดำเนินงาน
ที่ชัดเจน ควรกำหนดขอบเขตหรือความหมายของโครงสร้างพ้ืนฐานให้แคบลง เพ่ือให้เกิดการมุ่งเป้าหมายและ5 
เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  
 2.2 ต้องมีการทบทวนกฎระเบียบ ตั้งแต่พระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ขัดกัน 
หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิม เช่น RSO NORM เป็นต้น 
 2.3 ควรสนับสนุนระบบดิจิทัลอย่างจริงจัง และนำมาใช้ในกระบวนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น 10 
 2.4 ในการพัฒนาและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ไม่จำเป็นจะต้องจัดหาให้มีครบถ้วน แต่
ควรมีให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 2.5 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มีขอบเขตกว้างเกินไป เข้าใจและวัดผลได้ยาก และ
ไม่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นมุ่งเน้นที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอครอบคลุมตาม15 
นโยบาย ลปส. แต่สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญฯ จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
บางประเด็นเป็นข้อคิดเห็นที่กว้าง จึงควรมีการวิเคราะห์ ตีความเพื่อให้สามารถนำข้อเสนอแนะมาใช้ได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 มติที่ประชุม :  20 
 1. รับทราบสรุปผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 2. นำนโยบาย ลปส. และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี  25 
(พ.ศ. 2566 – 2570) มาใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 3.1 แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
 ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที ่ 3 
ร่วมกัน สรุปได้ดังนี้ 5 

เป้าหมายการดำเนินงาน แบบฟอร์ม/การดำเนินงาน กำหนดการประชุม 
1. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
ประเด็นมุ่งเน้น แล้วเสร็จ 

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.2  

7 กรกฎาคม 2564 

2. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานฯ เสนอ ลปส. ลงนามในคำสั่ง ภายใน 14 กรกฎาคม 
2564 

 

3. ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน4. 
( ร ่ า ง )  ต ั วช ี ้ ว ั ดของ เป ้ าประสงค ์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์คำนิยามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
รายปี  
5. (ร่าง) กรอบของแผนงาน/โครงการ และ
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.2  
- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.4 
(คณะทำงานฯ ดิจิทัล / คณะทำงานโครงสร้าง
พื้นฐานฯ จัดทำข้อมูล ส่งกลับฝ่ายเลขานุการฯ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2564) 

 

6. แนวทางการดำเนินงาน 

7. ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คำ
นิยามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายรายปี  
8. กรอบของแผนงาน/โครงการ และ
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.2 
- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.4 
 

11 สิงหาคม 2564 

9. เวียนให้หน่วยงานภายใน ปส. จัดทำ
รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนินงานภายใต้
แผนงาน/โครงการที่คณะทำงานฯ เสนอ 

หน่วยงานส่งกลับฝ่ายเลขานุการฯ วันที่ 25 
สิงหาคม 2564 

 

10. จัดลำดับความสำคัญโครงการที่จะเสนอขอ
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 31 สิงหาคม 2564 

 
 มติที่ประชุม :  
 คณะทำงานฯ เห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามที่ทีป่ระชุมเสนอ 

 /3.2... 10 



 

ซ-48 

 3.2 ขอบเขตการดำเน ินงานภายใต้ย ุทธศาสตร์ท ี ่  3 โดยพิจารณาและจัดทำ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน  
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยมี 3 กลยุทธ์ และ 7 ประเด็นมุ่งเน้น 
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและเสนอปรับแก้ไข โดยให้แก้ไข ดังนี้  
 1. เป้าประสงค์ แก้ไขเป็น มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและ5 
คุณภาพ โดยกำหนดนิยามโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกำกับดูแล คือ  
  1) การบริหารจัดการด้านการกำกับ (Soft side) (กฎหมาย , นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์, ความร่วมมือระหว่างประเทศ) 
  2) ระบบดิจิทัล (สำหรับการกำกับและการให้บริการ, สำหรับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 
  3) ห้องปฏิบัติการ (โครงสร้างด้านมาตรวิทยาสู่ระดับปฐมภูมิ, ห้องปฏิบัติการต่างๆ, 10 
เครื่องมือฯ) 
 2. กลยุทธ์ ให้คงไว้ 3 กลยุทธ์ และเสนอให้มีการปรับชื่อกลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และ
แนวทางการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้คณะทำงานที่เก่ียวข้องนำไปพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป 
 
 มติต่อท่ีประชุม :  15 
 1. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ประเด็นมุ่งเน้น : 
ระบบบริหารราชการ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแล 
 2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ ปส. (พ.ศ. 2565 - 2568) พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงกลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับ
ดูแลและการให้บริการ ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน และจัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 20 
สิงหาคม 2564 
 3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระบบ
คุณภาพด้านมาตรวิทยารังสี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO/IEC17043 และ ISO17034 สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงกลยุทธ์ที่ 3 ห้องปฏิบัติการเพื่อการกำกับการใช้ประโยชน์ทาง
นิวเคลียร์และรังสี ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน และจัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 25 
สิงหาคม 2564 
 4. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ 
เพ่ือนำมาเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นในการดำเนินงานในระยะ 5 ปี 

 
 30 
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 3.3 ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ 3 คำนิยาม และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
 ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นควรให้มีกำหนดคำนิยามของโครงสร้างพื้นฐานเป็น 
3 เรื่องตามกลยุทธ์ และกำหนดผลสำเร็จในแต่ละกลยุทธ์เป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
กำกับดูแลทีม่ีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ 

ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน (ร้อยละ) 
คำนิยาม :   
ร้อยละความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1 คือ .... 
 
ร้อยละความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 2 คือ .... 
 
ร้อยละความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 3 คือ .... 
 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 
      

 5 
 มติที่ประชุม :  
 1. มอบหมายให้คณะทำงานฯ (กกม. กพร. กยผ.) พิจารณาจัดทำผลสัมฤทธิ ์ (Key 
Results) ระยะ 5 ปี พร้อมกำหนดวิธีวัด/ตัวชี้วัด คำนิยาม และค่าเป้าหมายรายปี ของกลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี และจัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 
2564 10 
 2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ ปส. (พ.ศ. 2565 - 2568) พิจารณาจัดทำผลสัมฤทธิ์ (Key Results) ระยะ 5 ปี พร้อมกำหนดวิธี
วัด/ตัวชี้วัด คำนิยาม และค่าเป้าหมายรายปี ของกลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการ
ให้บริการ และจัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระบบ15 
คุณภาพด้านมาตรวิทยารังสี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO/IEC17043 และ ISO17034 สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติพิจารณาจัดทำผลสัมฤทธิ์ (Key Results) ระยะ 5 ปี พร้อมกำหนดวิธีวัด/ตัวชี้วัด คำนิยาม 
และค่าเป้าหมายรายปี ของกลยุทธ์ที่ 3 ห้องปฏิบัติการเพื่อการกำกับการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี 
และจัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 20 

/3.4 กรอบแผนงาน... 



 

ซ-50 

 3.4 กรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 การจัดทำกรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (ปี 
พ.ศ. 2567 - 2568) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2569 - 2570) เป็นการแปลงกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยแผนงาน/โครงการจะต้องครอบคลุมตามประเด็นมุ่งเน้นและ  แนวทางการ
ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  5 
 
 มติที่ประชุม :  
 1. มอบหมายให้คณะทำงานฯ (กกม. กพร. กยผ.) จัดทำ (ร่าง) กรอบแผนงาน/โครงการ 
ทั้งระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2567 - 2568) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2569 - 2570 ซึ่งระบุ
ชื่อโครงการ ประเด็นมุ่งเน้นที่สอดคล้อง (ระบุ F20/F21 ท้ายชื่อโครงการ) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เค้าโครง10 
กิจกรรม และผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุนของกลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแล
นิวเคลียร์และรังสี และจัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ ปส. (พ.ศ. 2565 - 2568) จัดทำ (ร่าง) กรอบแผนงาน/โครงการ ทั้งระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2566) ระยะ
กลาง (ปี พ.ศ. 2567 - 2568) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2569 - 2570 ซึ่งระบุชื่อโครงการ ประเด็นมุ่งเน้นที่15 
สอดคล้อง (ระบุ F20/F21 ท้ายชื่อโครงการ) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เค้าโครงกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุนของกลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ และจัดส่งฝ่าย
เลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระบบ
คุณภาพด้านมาตรวิทยารังสี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO/IEC17043 และ ISO17034 สำนักงาน20 
ปรมาณูเพ่ือสันตจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนงาน/โครงการ ทั้งระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2567 
- 2568) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2569 - 2570 ซึ่งระบุชื่อโครงการ ประเด็นมุ่งเน้นที่สอดคล้อง (ระบุ F22 - F24) 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เค้าโครงกิจกรรม และผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุนของกลยุทธ์ที่ 3 ห้องปฏิบัติการเพื่อการ
กำกับการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี และจัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 25 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - ไม่มี -  
เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 

รัตติญา เขียวทอง 
นิรันดร  บัวแย้ม 30 

ผู้จดรายงานการประชุม 
ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. 5 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 

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

ผู้มาประชุม 
1.  นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประธานคณะทำงาน 10 
2. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ เลขานุการกรม คณะทำงาน 
3. นางสาวอุษา  กัลลประวิทย์ นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
4.  นายภานุพงศ์  พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
5. นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
6.  นายไชยยศ  สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 15 
7.  นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
8. ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์  หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
9.  นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ คณะทำงาน 
10. นางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ คณะทำงาน 
11. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและ 20 
   เลขานุการ 
12. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 25 
1. นายวิทิต  ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ   ติดราชการ 
2.  นายพงศ์พันธ์  นาคแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.  นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 30 
2. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

/4. นาย... 

รับรองเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 
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4. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางสาวจันทิมา  แสงเนตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวนันทนัช  แสงเนตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายนพพระคุณ คชบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 10 
 2.1   ร ับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเน ินงานและ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
 ฝ่ายเลขานุการได้สร ุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 15 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่ อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาดังนี้ 
 1. แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอปรับแก้ไขระยะเวลาเพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานในภาพรวม 20 
 2. ขอบเขตการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยพิจารณาและจัดทำเป้าประสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น (ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และกรอบแผนงาน/โครงการ โดยที่
ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ประเด็นมุ่งเน้น: 
ระบบบริหารราชการ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแล 25 
 2) มอบหมายให้คณะทำงานฯ (กกม. กพร. กยผ.) จัดทำ (ร่าง) กรอบแผนงาน/โครงการ 
และจัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 3) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ ปส. (พ.ศ. 2565 - 2568) พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงกลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับ
ดูแลและการให้บริการ ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และกรอบแผนงาน/โครงการ และ30 
จัดส่งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

/4)... 
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 4) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระบบ
คุณภาพด้านมาตรวิทยารังสี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO/IEC17043 และ ISO17034 สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงกลยุทธ์ที่ 3 ห้องปฏิบัติการเพื่อการกำกับการใช้ประโยชน์ทาง
นิวเคลียร์และรังสี ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และกรอบแผนงาน/โครงการ และจัดส่ง
ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 5 
 
 มติที่ประชุม :  
 รับรองรายงานประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 10 
 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ ปส. 15 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
 มติที่ประชุม :  
 รับทราบปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 20 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 ขอบเขตการดำเน ินงานภายใต้ย ุทธศาสตร์ท ี ่  3 โดยพิจารณาและจัดทำ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด  
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ และรังสี ตามที่ 25 
คณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. (พ.ศ. 2565 - 2568) คณะทำงานขับเคลื่อน
โครงสร้างพื้นฐานระบบคุณภาพด้านมาตรวิทยารังสี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO/IEC17043 และ 
ISO17034 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้จัดทำประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน  
 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการ
ดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 30 
 

/มติที่ประชุม... 
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 มติต่อท่ีประชุม :  
 1. มอบหมายให้ฝ ่ายเลขานุการฯ นำข้อสังเกตและข้อซักถามจากคณะทำงานฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ไปหารือร่วมกับคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 2. มอบหมายนางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์ เป็นผู้แทนคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 5 
 3. เลื่อนการพิจารณาตัวชี้วัด และกรอบแผนงาน/โครงการไปการประชุมครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 - ไม่มี -  10 

 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 
 
 15 
 

รัตติญา เขียวทอง 
นิรันดร บัวแย้ม 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 20 

ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 5 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 

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

ผู้มาประชุม 10 
1. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  ประธาน 
2. นายจรูญ  วรวาส นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
3. นายธวัชชัย  อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
4. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
5. นายวีระชัย  จันลุน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 15 
6. นางสาวกมลพร  ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ คณะทำงาน 
7. นางสาววิมาดา  ศรีนิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะทำงาน 
8. นางศันสนีย์ บริรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
9. นางสาวนุชจรีย์  สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
10. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 20 
   และเลขานุการ 
11. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ผู้เข้าร่วมการประชุม 25 
1.  นางปุณณภา รักษอุดมโชค นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 
2.  นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นายอทิธิเดช ปานพรหมมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 30 
6. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวจันทิมา  แสงเนตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

/8... 

รับรองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
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8. นางสาวนันทนัช  แสงเนตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นายนพพระคุณ คชบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 5 

 - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 2.1   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 10 
 คำสั่งสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ 58/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ลปส. ได้แต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 3 คณะ ตามมติที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และ
ตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 15 
2564 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนานั้น ให้คณะทำงานขับเคลื่อน
งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน 
 องค์ประกอบคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสร้างความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มี ผชช. (วราภรณ์) เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ใน ปส. ได้แก่ กอญ. กพม. สลก. กยผ. และมี กยผ.กนผ. เป็นเลขานุการคณะทำงาน คณะทำงานมี20 
หน้าที่ ดังนี้ 
 1. กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ ตลอดจนจัดทำเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตัวชี้วัด ประเด็นมุ่งเน้น รวมถึงแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้ วเสร็จภายใน 6 25 
เดือน 
 2. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติมอบหมาย 
 
 30 
 

/มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม :  
 รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
 2.2 สรุปผลที ่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 5 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี ้วัดภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 กยผ. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง10 
ประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. นโยบาย ลปส. 
 ลปส. ได้มอบนโยบายต่อแนวทางการดำเนินงานที่ ปส. ควรมุ่งเป้าในอนาคต ดังนี้ 
 1.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยารังสีและเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสี
ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2567 15 
 1.2 เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการด้านการกำกับดูแล โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงาน 
 1.4 สร้างเครือข่ายภายใต้ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค โดยนำร่องในจังหวัดระยอง 
 1.5 บูรณาการด้านการกำกับดูแล การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความตระหนัก 20 
ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ในการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ การสนับสนุนบทบาทยุวสตรี การสร้าง
แม่แบบ เช่น ครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน โดยการใช้เครือข่าย
จากสถาบันการศึกษาภายใต้ อว. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รมว.อว.   
 1.6 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้เครือข่าย ASEANTOM 
 25 
 2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/
แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล สรุปได้ดังนี้  
 2.1 ควรกำหนดนิยามของความตระหนัก รวมถึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน
ให้มีความชัดเจน งานประชาสัมพันธ์ของ ปส. จะได้มีทิศทางท่ีชัดเจนมากข้ึน 30 
 2.2 ชื่อยุทธศาสตร์มุ ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเป็นหลัก อาจไม่
สะท้อนให้เห็นถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
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 2.3 ควรพัฒนาบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยกำกับดูแล ผู้ขออนุญาต ผู้เกี่ยวข้อง 
เครือข่ายทั้งหมด รวมถึงภาคประชาชน โดยมีน้ำหนักการมุ่งเน้นหรือวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
กลุ่ม และควรเป็นความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลเท่านั้น 
 2.4 ต ้องมีกระบวนการตรวจสอบและร ับรองคุณภาพของเจ ้าหน้าที ่ตรวจสอบ 
(Inspector) และเจ้าหน้าที่ประเมิน (Assessor) ของ ปส. ตลอดจนมีการสร้างเส้นทางการทำงาน (Career 5 
Path) ให้สอดคล้องกับการเลื่อนระดับ เพ่ือสร้างมาตรฐานการกำกับ 
 2.5 ควรมีการสร้างเครือข่ายประชาชนในการเฝ้าระวัง การแจ้งเหตุ และการสื่อสาร เช่น 
Scrap Metal, Consumer Product เป็นต้น 
  2.6 ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล จึงไม่ควรเน้นการประชาสัมพันธ์องค์กรมาก แต่ควรมุ่งเน้น
ในเรื่องการสื่อสารสาธารณะ (public communication) การมุ่งให้ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานกับประชาชน 10 
มากกว่า 
  2.7 ตัวชี้วัดสามารถวัดผลได้ยาก และมีนิยามไม่ชัดเจน 
 
 มติที่ประชุม :  
 1. รับทราบสรุปผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 15 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 2. นำนโยบาย ลปส. และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) มาใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 20 
 
  
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 3.1 แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดให้คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป5 
ระยะเวลาที่กำหนด จึงกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ดังนี้ 
 

เป้าหมายการดำเนินงาน แบบฟอร์ม กำหนดการประชุม 
1. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
ประเด็นมุ่งเน้น แล้วเสร็จ 
2. (ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน  
3. ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
แล้วเสร็จ 
4. กรอบแผนงาน/โครงการ 

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.2 

 
 
 

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.4 

15 กรกฎาคม 2564 

5. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ประเด็นมุ ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด คำนิยามตัวชี้วัด  
6. กรอบแผนงาน/โครงการ 

- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.2 (คณะทำงานฯ จัดส่งให้
ฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564) 
- แบบฟอร์มตามรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3.4 (คณะทำงานฯ จัดส่งให้
ฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564) 

19 สิงหาคม 2564 

7. เวียนให้หน่วยงานภายใน ปส. จัดทำ
รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนินงานภายใต้
แผนงาน/โครงการที่คณะทำงานฯ เสนอ 

- แบบฟอร์มอยู่ระหว่างการจัดทำ 
(หน่วยงานจัดส ่ง กนผ. ภายในว ันที ่  25 
สิงหาคม 2564) 

 

8. จัดลำดับความสำคัญโครงการที่จะเสนอ
ของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 31 สิงหาคม 2564 

 
 มติที่ประชุม :  10 
 คณะทำงานฯ เห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 

/3.2... 
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 3.2 ขอบเขตการดำเน ินงานภายใต้ย ุทธศาสตร์ท ี ่  4  โดยพิจารณาและจัดทำ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน  
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและเสนอ
ปรับแก้ไข โดยให้แก้ไขในประเด็นสำคัญ ดังนี้  
 ชื่อยุทธศาสตร์ คือ  4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัย5 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ  
 1. บุคลากรด้านการกำกับดูและด้านการสนับสนุนการกำกับดูแล (บุคลากรภายใน ปส.) 
 2. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับด้านนิวเคลียร์และรังสี (บุคลากรภายนอก ปส.) 
 3. ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป 10 
 กลยุทธ์ จำนวน 2 กลยุทธ์ 7 ประเด็นมุ่งเน้น ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอกและภายใน ปส. 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 24 บุคลากรภายนอก ปส. 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 25 บุคลากรด้านการกำกับดูแล (บุคลากรภายใน ปส.) 
  ประเด็นมุ ่งเน้นที ่ 26 บุคลากรในส่วนการสนับสนุนการดำเน ินงาน 15 
(supporting function เช่น กบค. กกจ. กพด) 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 27 ทักษะและความรู้ของบุคลากรภายใน ปส. เพ่ือไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 2 สื่อสารต่อสาธารณะและการสื่อสารภายในองค์กร 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 28 การสื่อสารกับผู้รับบริการ 20 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 29 การสื่อสารกับประชาชนทั่วไป และ Interested Parties 
  ประเด็นมุ่งเน้นที่ 30 การสื่อสารภายในองค์กร  
 มติที่ประชุม :  
 1. คณะทำงานฯ เห็นชอบชื ่อยุทธศาสตร์ และเห็นชอบหลักการของเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และประเด็นมุ่งเน้น  25 
 2. มอบหมายคณะทำงานฯ พิจารณาเสนอความเห็นเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และประเด็นมุ่งเน้น ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ (URL:  
https://docs.google.com/document/d/1HNmtYDXw3hmy-5Nhw1PP05MjrJTDVpun37gyqMaCAWI/edit?usp=sharing 
 3. มอบหมายผู้แทนจาก กพร. และผู้แทนจาก กผป จัดทำแนวทางการดำเนินงานภายใต้
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 30 การสื่อสารภายในองค์กร ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ตามข้อ 2 30 
 4. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงถ้อยคำให้เหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น และนำเข้าที่ประชุม
ครั้งต่อไปพิจารณา 

/3.3 
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 3.3 ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ 4 คำนิยาม และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
ร่วมกันและเสนอปรับแก้ไข โดยให้แก้ไขในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
 กำหนดตัวชี ้ว ัด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี ้ว ัด เพื ่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 5 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร  
  โดยที่ประชุมเห็นว่า ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอก ควรมีการ
ประเมินผล ซึ่งเกณฑ์การประเมินขึ้นอยู่กับรูปแบบและวิธีการในแต่ละกิจกรรม เช่น การวัดจากการจัดทำ
แบบทดสอบ การวัดจากจำนวนชั่วโมงท่ีเข้าร่วมกิจกรรม หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดยจะต้องมีการกำหนดใน
แต่ละปีว่ามีกิจกรรมใดที่จะดำเนินการ ผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพคือกลุ่มใด และมีวิธีการประเมินและวัดผล10 
อย่างไร 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. 
ได้อย่างเหมาะสม 
  โดยที่ประชุมเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน ปส. ต้องมีการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. ได้อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุง15 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. ให้มีความเหมาะสม จากนั้นจึงเป็นการพัฒนาบุคลากรใน ปส. ตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่กำหนดไว้ 
 ตัวชี ้ว ัด 3 คะแนนเฉลี ่ยในภาพรวม การรู ้เท่าทันสื ่อและสารสนเทศ (Media and 
Information Literacy : MIL) ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
  โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอตัวชี้วัดที่อ้างอิงมาจากตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปประเทศ20 
ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัดเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
(Media and Information Literacy : MIL) ตามกรอบการประเมินการรู ้เท่าทันสื ่อและสารสนเทศของ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
  ด้านที ่ ๑ การเข้าถึง หมายถึง บุคคลสามารถค้นหาและเข้าถึงเนื ้อหาข้อมูลและ
สารสนเทศที่ต้องการได ้25 
  ด้านที่ ๒ การประเมิน หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่า
ข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ 
  ด้านที่ ๓ การสร้าง หมายถึง บุคคลสามารถสร้าง ใช้ประโยชน์ และติดตามข้อมูลสื่อ
และสารสนเทศได้ 
  โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาวิธีการประเมิน และนำมาปรับใช้ในการ30 
จัดทำตัวชี้วัดของ ปส. ซึ่งอาจยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง 3 ด้าน 
 ตัวชี้วัดที่ 4 เรื่องการสื่อสารภายใน 
  โดยที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการจัดทำตัวชี้วัดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในที่ชัดเจน 
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 มติที่ประชุม :  
 1. เห็นชอบหลักการตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 2. มอบหมายคณะทำงานฯ พิจารณาเสนอความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดและคำนิยาม 
และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวม ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
  2.1 มอบหมายผู้แทนจาก กบฝ และฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงถ้อยคำและคำนิยามในตัวชี้วัดที่ 1 5 
  2.2 มอบหมายผู้แทนจาก กกจ. และ กบฝ. ปรับปรุงถ้อยคำและคำนิยามในตัวชี้วัดที่ 2 
  2.3 มอบหมายผู้แทนจาก กผป. ปรับปรุงถ้อยคำและคำนิยามในตัวชี้วัดที่ 3 
  2.4 มอบหมายผู้แทนจาก กพร. และ กผป. จัดทำตัวชี้วัดและคำนิยามในตัวชี้วัดที่ 4  
 
 3.4 กรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 10 
 ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอการจัดทำกรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น (ปี 
พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2567 - 2568) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2569 - 2570) เป็นการแปลงกลยุทธ์
มาสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยแผนงาน/โครงการจะต้องครอบคลุมตามประเด็น
มุ่งเน้นและ  แนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 15 
 มติที่ประชุม :  
 เนื่องจากการจัดทำประเด็นมุ่งเน้นและแนวทางการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ จึงเลื่อนการ
พิจารณากรอบแผนงาน/โครงการไปก่อน โดยภายหลังจากที่มีการปรับแก้ไขประเด็นมุ่งเน้นและแนวทางการ
ดำเนินงาน ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมและแจ้งเวียนให้คณะทำงานพิจารณาฯ จัดทำกรอบแผนงาน/โครงการ 
ทั้งระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2567 - 2568) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2569 - 2570) ซึ่งระบุ20 
ชื่อโครงการ ประเด็นมุ่งเน้นที่สอดคล้อง (ระบุ F24 - F30) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เค้าโครงกิจกรรม และ
ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อนำเข้าที่ประชุมในครั้ง
ต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 25 
 -  ไม่มี -  

 
เลิกประชุม เวลา 14.00 น. 

รัตติญา เขียวทอง 
นิรันดร บัวแย้ม 30 

ผู้จดรายงานการประชุม 
ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 5 

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.30 น. 
ผ่านทางออนไลน์ 

***************************** 
ผู้มาประชุม 
1. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  ประธาน 10 
2. นายจรูญ  วรวาส นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
3. นายธวัชชัย  อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
4. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
5. นางสาวกมลพร  ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ คณะทำงาน 
6. นางสาววิมาดา  ศรีนิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะทำงาน 15 
7. นางศันสนีย์ บริรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
8. นางสาวนุชจรีย์  สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
9. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
   และเลขานุการ 
10. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 20 
11. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวีระชัย  จันลุน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ติดราชการ 
  25 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.  ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์  หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
2. นางสาวภัทรา ทองสะอาด นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
3.  นางสาวสุชญา ขจรโชติพงศ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
4.  นางปุณณภา รักษอุดมโชค นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 30 
5.  นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

/7. นาย... 

รับรองเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564 
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7. นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
9. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวจันทิมา  แสงเนตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางสาวนันทนัช  แสงเนตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
12. นายนพพระคุณ คชบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี - 10 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  ร ับรองรายงานการประช ุมคณะทำงานจ ัดทำกรอบการดำเน ินงานและ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 15 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่ อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงที่ประชุมได้มีมตดิังนี้ 20 
 1. แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอปรับแก้
ไขระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานในภาพรวม 
 2. ขอบเขตการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยพิจารณาและจัดทำเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น (ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และกรอบแผนงาน/โครงการ โดยที่25 
ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 2.1 คณะทำงานฯ เห็นชอบชื่อยุทธศาสตร์ และเห็นชอบหลักการของเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และประเด็นมุ่งเน้น 
 2.2 มอบหมายคณะทำงานฯ พิจารณาเสนอความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และประเด็นมุ่งเน้น   30 
 

/2.3... 
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     2.3 มอบหมายผู้แทนจาก กพร. และผู้แทนจาก กผป จัดทำแนวทางการดำเนินงาน
ภายใต้ประเด็นมุ่งเน้นที่ 30 การสื่อสารภายในองค์กร  
     2.4 มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงถ้อยคำให้เหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น และนำเข้าที่
ประชุมครั้งต่อไปพิจารณา 
     2.5 มอบหมายคณะทำงานฯ พิจารณาเสนอความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดและคำนิยาม 5 
ดังนี้ 
    2.5.1 มอบหมายผู้แทนจาก กบฝ และฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงถ้อยคำและคำ
นิยามในตัวชี้วัดที่ 1  
    2.5.2 มอบหมายผู้แทนจาก กกจ. และ กบฝ. ปรับปรุงถ้อยคำและคำนิยามใน
ตัวชี้วัดที่ 2 10 
    2.5.3 มอบหมายผู้แทนจาก กผป. ปรับปรุงถ้อยคำและคำนิยามในตัวชี้วัดที่ 3 
    2.4.4 มอบหมายผู้แทนจาก กพร. และ กผป. จัดทำตัวชี้วัดและคำนิยามในตัวชี้วัด
ที่ 4 
 2.6 มอบหมายคณะทำงานพิจารณาฯ จัดทำกรอบแผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี 

/ทั้งนี้... 15 
 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะทำงานฯ 
พิจารณารับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยมีประธานคณะทำงานฯ ขอแก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๘๕  ข้อความ  "ประเด็นมุ่งเน้นที่ 26 บุคลากรด้านการ
สนับสนุนการกำกับดูแล (บุคลากร ภายใน ปส.)" แก้ไขเป็น ประเด็นมุ่งเน้นที่ 26 บุคลากรในส่วนการสนับสนุน
การดำเนินงาน (supporting function เช่น กบค. กกจ. กพด) 20 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
 
 มติที่ประชุม :  
 รับรองรายงานประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะ25 
บุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามที่มีการ
แก้ไข 
 
 
 30 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ ปส. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 5 
 มติที่ประชุม :  
 รับทราบปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 ขอบเขตการดำเน ินงานภายใต้ย ุทธศาสตร์ท ี ่  4  โดยพิจารณาและจัดทำ10 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน  
 ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน ตามที่คณะทำงานฯ 
ได้แก้ไข/เพิ่มเติม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายุบประเด็นมุ่งเน้นที่ 26 บุคลากรในส่วนการสนับสนุนการ
ดำเนินงาน (supporting function เช่น กบค. กกจ. กพด) รวมกับประเด็นมุ่งเน้นที่ 25 บุคลากรด้านกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เนื่องจากมีแนวทางการดำเนินงานที่ความคล้ายคลึงและสามารถ15 
ดำเนินกิจกรรมพร้อมกันได้ 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น 
และแนวทางการดำเนินงาน 
 มติที่ประชุม :  
 เห็นชอบเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน 20 
ตามที่มีการปรับแก้ไข 
 
 4.2 ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ 4 คำนิยาม และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอตัวชี้วัด คำนิยาม และค่าเป้าหมายรายปีตามที่คณะทำงานฯ 
ได้แก้ไข/เพ่ิมเติม   25 
 ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
หลักสูตร/กิจกรรม ควรครอบคลุมถึงบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงายภายนอก ปส. 
 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
ปส. (กกจ./กบฝ.) ควรมีการกำหนดเป้าหมายเป็น milestone ว่า ผลผลิต (output) ของแต่ละปีเพ่ือ30 
เรียงลำดับความสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อน-หลัง จากนั้นเมื่อถึงแต่ละปีงบประมาณจึงกำหนดกิจกรรมเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

/ตัวชี้วัด... 
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 ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนผู้เข้าถึงสื่อและสารสนเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี ผ่านแหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าร่วมกิจกรรม ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
เพื่อการประเมินผลและรับฟัง feedback ว่า สื่อที่มีการนำเสนอออกไป เข้าถึงง่าย มีความน่าสนใจ สามารถ
รับรู้และเข้าใจได้ง่าย ตรงตามความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  จึงควรมีการหารือร่วมกับงาน
บริการส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย สื่อ ช่องทาง เพื่อออกแบบสอบถาม/แบบประเมินต่างๆ โดยให้มี 5 
กผป. ไปศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนครั้งของการสื่อสารภายในองค์กร ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ และควรมีการกำหนดประเด็นมุ่งเน้นในการสื่อสาร 
   
 มติที่ประชุม :  10 
 1. มอบหมายนายจรูญ  วรวาส จัดทำคำนิยาม และวิธีวัดในส่วนของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (การเทียบวุฒิ) 
 2. เห็นชอบตัวชี ้ว ัดที ่ 2 และมอบหมาย สลก.(กกจ.) ทบทวนเป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) ในแต่ละปี 
 3. มอบหมาย กผป. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการสื่อสารต่อสาธารณะ และ15 
กำหนดตัวชี้วัด คำนิยาม และค่าเป้าหมาย 
 4. มอบหมาย กพร. หารือร่วมกับ กนผ. ในการกำหนดประเด็นมุ่งเน้นในการสื่อสาร และ
มอบหมายให้ กผป. กำหนดวิธีการสื่อสาร 
 
 4.3 กรอบแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 20 
 จากมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
มอบหมายคณะทำงานฯ พิจารณาเสนอกรอบแผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570)   ซึ่งฝ่าย
เลขานุการฯ ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการแล้ว สรุปได้ดังนี้ 25 
 

กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น จำนวน
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

4 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 24 ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  1 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 25 บุคลากรด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 3 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 26 ทักษะและความรู้ของบุคลากรของ ปส. เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล - 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น จำนวน
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่ือสารต่อสาธารณะและสื่อสารภายในองค์กร 5 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 27 การสื่อสารกับผู้รับบริการ - 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 28 การสื่อสารกับประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) 2 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 29 การสื่อสารภายในองค์กร 3 

 
 มติที่ประชุม :  
 1. เห็นชอบกรอบแผนงาน/โครงการ  
 2. มอบหมายให้ กยผ.กนผ. แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด ปส. จัดทำรายละเอียด
กิจกรรม/การดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่คณะทำงานฯ เสนอ ทบทวนโครงการจากแผนปฏิบัติ5 
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) รวมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี -  10 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
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รัตติญา เขียวทอง 
นิรันดร บัวแย้ม 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ 20 
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ภาคผนวก ฌ 

 รายงานการประชมุ Kick-off 
 

 
 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่มีต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 – 2570) (Kick-off) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. 
 

1. วิสัยทัศน์ : 
เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล  

เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ : 
 - ควรใช้วิสัยทัศน์เดิม ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย 
 - กำหนดขอบเขตของคำว่า “SMART” ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างชัดเจน 
 - ควรจัดทำวิสัยทัศน์ให้สั้น กระชับ เพื่อให้สามารถจดจำและเข้าใจได้โดยง่าย  
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคำว่า "SMART" ในบริบทการปฏิบัติงานของ ปส. : 
 - เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานสากล สอดคล้องบริ บทของประเทศ 
และสามารถดำเนินการหรือแก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 
  - บุคลากรมีคุณภาพ ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีสื่อสารใน
องค์การที่ด ี
  - มีเป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบั ติงานที่ไม่
จำเป็น รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ SMART : 
 - ต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ถึงเป้าหมายของการ
เป็น SMART OAP 
  - หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันให้ข้อมูล วางกรอบ จัดทำแผนการดำเนินงาน 
และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นรูปธรรม หากรับผิดชอบงานจน
ประสบผลสำเร็จ 
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  - ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กรและสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น 
  - พัฒนาศักยภาพและเพิ ่มความเชี ่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร และ
สนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
  - ปรับเปลี่ยนกลไกภายในองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว ตีกรอบภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานให้ชัดเจน ลดอัตรากำลังคนและภาระงานที่ไม่จำเป็น 
 
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อทิศทาง ปส. ในอนาคต 5 ปีข้างหน้าที่ควรมุ่งเน้นมากที่สุด 3 อันดับ : 
 1. พัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามหลัก 3S ให้ดียิ่งขึ้น 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการประสานงาน / ให้บริการประชาชน 
 3. พัฒนางานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลฯ 
 
คำอธิบาย : ปส. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยยกระดับการพัฒนาการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “SMART OAP” คือ  

Safety Security Safeguards :  3S-based Regulator :  การเป็นหน่วยงานกำก ับด ูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสี โดยยึดหลักการความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมต่อความหมายของ S ในคำว่า SMART : 
 1. Standard / Standards 
 2. Sustainability 
 3. Synergized 
 

Management and Infrastructures : การบริหารจัดการและการพัฒนากฎหมายด้านการกำกับ
ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ รวมทั้งด้านมาตรวิทยารังสี ห้องปฏิบัติการ
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อความหมายของ M ในคำว่า SMART : 
 1. Masterful 
 2. Mankind 
 3. Management 
 

Awareness and Human Resource : การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการและประชาชน ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับ และ
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บุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) เจ้าหน้าที่ส่วน
หน้า (Front line office) เป็นต้น 
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อความหมายของ A ในคำว่า SMART : 
 1. Accountability 
 2. Achieve 
 3. Ability 
 

Research and Development : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล รวมทั้งการสร้าง
เคร ือข ่ายและถ่ายทอดองค์ความร ู ้ด ้านการว ิจ ัยเพื ่อความปลอดภัยทางนิวเคล ียร ์และร ังส ีให ้แก่
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อความหมายของ R ในคำว่า SMART : 
 1. Responsibility 
 2. Reliable 
 3. Ready 
 

Transformations : การปรับเปลี่ยนองค์กรเพี่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่มาจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่ง ปส. ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน
กระบวนการ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบดิจิทัล ตลอดจนบุคลากร เพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ใช้โอกาส ได้อย่างเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนาประเทศ 
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อความหมายของ T ในคำว่า SMART : 
 1. Transparency 
 2. Teamwork 
 3. Trust 
2. พันธกิจ : 

1. กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 

2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความ

ปลอดภัย 
4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ให้แก่ประชาชน 
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3. โครงสร้างของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : 
เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล 

เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
Safety Security Safeguards: 3S-based Regulator 
Management and Infrastructures 
Awareness and Human Resource 
Research and Development 
Transformations 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมี
ความปลอดภัยจากกิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และ
รังสี อันเนื่องมาจากการกำกับ
ดูแลของ ปส. 

- ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
ประชาชน สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัย
คุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี (ระดับ) 
 

 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์/ประเด็น

มุ่งเน้น 
แนวทางการดำเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 1  
กระบวนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1. ออกใบอนุญาต แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการพิจารณา ที่ชัดเจน
และถูกต้องครอบคลุมทุกข้ันตอนของอายุการใช้งานของสถาน
ประกอบการ ตลอดจนกระบวนการมีความชัดเจนสำหรับผู้รับอนุญาต 
2. เพ่ิมศักยภาพการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในทุกกลุ่มการ
ใช้งาน 
3. เตรียมความพร้อมการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ 
4. สร้างความม่ันใจในความรับผิดชอบที่สำคัญ (Prime Responsibility) 
ของสถานประกอบการ (ซึ่งระบุไว้ในกฎหมาย) ที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้
และจะขยายไปทุกขั้นตอนตลอดอายุของสถานประกอบการหรือตลอด
ระยะเวลาที่มีกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี 
5. การตรวจสอบเป็นกระบวนการที่วางแผนไว้เพ่ือตรวจสอบกิจกรรม
ของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและแผนการ
ตรวจสอบ และการบังคับใช้ตามวิธีการให้คะแนนช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้รับ
ใบอนุญาตตอบสนองอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 2  
การเฝ้าระวังภัยและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1. บูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีและการบริหารจัดการเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างเป็นระบบ 
2. เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินควรได้รับมอบหมาย
และดำเนินการตามมาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์/ประเด็น
มุ่งเน้น 

แนวทางการดำเนินงาน 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 3  
การบริหารจัดการกาก
กัมมันตรังสี 

1. จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านกากกัมมันตรังสีและการจัดการเชื้อเพลิงใช้
แล้ว รวมถึงการรื้อถอนและควบคุมกากกัมมันตรังสีทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
ผลิตจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย 
2. แนวทางปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสีมีชัดเจนและถูกต้อง 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 4  
การกำกับดูแล NORM 
และ Consumer 
Product 

1. เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงานกำกับดูแลในการ
กำกับวัสดุกัมมันตรังสีที ่เกิดขึ ้นในธรรมชาติ (Naturally occurring 
radioactive material (NORM) 
2. เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกัมมันตรังสีใน
สินค้าอุปโภคบริโภค 
 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 5 
การเสริมสร้าง
เครือข่ายและพัฒนา
ศักยภาพศูนย์ประมาณู
เพื่อสันติประจำภูมิภาค 

1. เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC 
2. พัฒนาระบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความม่ันคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความม่ันคงของประเทศ
และนานาชาติ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 6 
ความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

1. บูรณาการฝึกซ้อมและประสานงานด้านความม่ันคงกับทุกภาคส่วน 
2. จัดทำแผนระดับชาติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
3. ความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ได้รับการจัดการร่วมกับผู้ได้รับอนุญาต
และมีการประสานกันอย่างเพียงพอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะสามารถ
ตอบสนองอย่างเพียงต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 7 
การพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

1. หน่วยงานกำกับดูแลและผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
รักษาทะเบียนและสินค้าคงเหลือให้ทันสมัย สอดคล้องกับข้อกำหนด 
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ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อภาพรวมขอบเขตการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
 - การกำกับดูแลตามหลัก 3S นั้น ภารกิจงานของ ปส. ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับด้าน Safety และ Security เป็น
หลัก น้ำหนักงานในระดับกลยุทธ์จึงขาดความสมดุลกัน 
 - การดำเนินงานในภาพรวมมีความครบถ้วน แต่ควรปรับปรับโยกย้ายรายละเอียดของประเด็นมุ่งเน้นภายใต้ 
ให้เป็นหมวดหมู่และถูกต้องตามเนื้องานมากยิ่งข้ึน 
 - การกำกับ Norm & Consumer Product ควรอยู่ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากยังไม่มีกฎระเบียบ 
เครื่องมือพื้นฐานใด จึงต้องเริ ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อน จากนั้นศึกษา วิจัยและการพัฒนา
กฎหมายด้าน NORM 
 - การเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนามุ่งเน้นในเรื่องของ ศปส. มากเกินไป ควรสร้างเครือข่ายพัฒนาทุกส่วน 
 - ควรทบทวนและแก้ไขรายละเอียดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ใหม่ เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อการ
ยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
 - ตัวชี้วัดขาดความท้าทาย ไม่สัมพันธ์ และไม่ตอบสนองต่อเป้าระสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
งานวิจัยและพัฒนาสามารถ
สนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยของ ปส. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่ตอบสนองการสร้างองค์
ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี (เรื่อง) 

 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 8  
การวิจัยด้าน Nuclear 
safety 

1. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาพ้ืนที่ก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (รวมทั้งพิจารณาการออกแบบ) 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาเกี่ยวกับการเลิก
ดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
4. ผลักดันงานวิจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพระบบการกำกับดูแล
ความปลอดภัยรองรับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
ร่วมกับทีมวิจัยจากภายนอกองค์กร ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐอ่ืน 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 9  
การวิจัยด้าน 
Radiation safety 

1. ประเมินระดับรังสีและการกำบังรังสี (การประเมินความปลอดภัย) 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลิกใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี 
3. ประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และท่ีปลดปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม (Dose assessment of radiation in, or release into, 
the environment)  
4. วิจัยและพัฒนามาตรการเพ่ือจำกัดการได้รับปริมาณรังสีของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน NDT หรือลักษณะการใช้ประโยชน์อื่นที่มีความเสี่ยง
ต่อการได้รับปริมาณรังสีสูง 
5. วิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ 
6. วิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไป 



 
 

ฌ-9 

กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
7. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีในระหว่างการ
จัดเก็บและการขนส่ง 
8. ผลักดันงานวิจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพระบบการกำกับดูแล
ความปลอดภัยรองรับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
ร่วมกับทีมวิจัยจากภายนอกองค์กร ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐอ่ืน 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 10  
การวิจัยด้าน Waste & 
NORM & Consumer 
Product 

1. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ 
(Naturally occurring radioactive material (NORM) 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกัมมันตรังสีในสินค้าอุปโภคบริโภค 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี 
4. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและการแก้ปัญหาการปนเปื้อนใน
เศษโลหะ (Scrap Metal) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 11 
การวิจัยด้าน Security 
& Safeguards 

1. วิจัยและพัฒนาแนวทางสนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในระหว่างการเลิก
ดำเนินการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
3. วิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับทางนิวเคลียร์และรังสี ตามช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 12  
การวิจัยด้าน EPR & 
Monitoring 

1. วิจัยและพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. ประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำหนดวิธีการ/แนวทาง/มาตรการฟ้ืนฟูและ
ลดการปนเปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อม 
4. วิจัยและพัฒนาระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสี 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 13 
การวิจัยด้าน Legal 
Socio-Economy 

1. ศึกษาผลกระทบของกฎหมายและระดับการรับรู้กฎหมายของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
2. วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและการกำกับดูแล 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายใต้ข้อ
กฎหมายต่างๆ 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
4. ทบทวนแผนการวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นการ
ดำเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
5. วิจัยทางด้านสังคม เพื่อพัฒนาองค์กรในการรองรับการกำกับดูแล 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 14  
การวิจัยด้าน 
NQI/Metrology 

1. วิจัยและพัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทดสอบ 
สอบเทียบทางรังสี กัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ 
2. วิจัยและพัฒนาความสามารถด้านการวัดรังสี กัมมันตภาพรังสี และ
วัสดุนิวเคลียร์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ 
3. บำรุงรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน การสอบ
เทียบและรับรองทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของ
ประเทศ 
4. พัฒนาค่าขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบ (CMC) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 15  
ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ท า ง
เทคนิคจากหน่วยงาน
ภายนอก (TSO) 
 

1. เสริมสร้างเครือข่ายและการบูรณาการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคต่างๆ และหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อลดงานบางกิจกรรมให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการแทน เช่น การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ผลจาก
การทดสอบ เป็นต้น 
2. วิเคราะห์ความต้องการที่เป็นไปได้สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค
จากภายนอกรวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาตสำหรับองค์กร
สนับสนุนด้านเทคนิค (TSO) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 16  
ก า ร ถ ่ า ย ท อ ด แ ล ะ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อกำกับดูแลสู่ภูมภิาค
อาเซียน 
 

1. ขยายขอบเขตการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิก 
2. สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเปลี่ยน
บทบาทจากประเทศผ ู ้ ได ้ร ับความช่วยเหลือ เป ็น Technology 
provider ในด้านที่ ปส. มีความพร้อม 
3. ถ่ายทอดค่ามาตรฐานและสอบย้อนกลับไปยังหน่วยวัดสากลทางรงัสี 
กัมมันตภาพรังส ี และวัสดุนิวเคลียร์ให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกประเทศ 

 

 



 
 

ฌ-11 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อภาพรวมขอบเขตการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
 - งานวิจัยของ ปส. ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกินขึ้นในกระบวนการกำกับดูแล จึงควรต้องมีการ
กำหนดกรอบการวิจัยที่ชัดเจน และมีการบูรณาการกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัย 
 - การสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยในการวิจัยอาจไม่เพียงพอ ต้องจัดตั้งหรือส่งเสริมให้มี TSO และ Consultant 
เพ่ือช่วยสนับสนุนการกำกับดูแลด้วย 
 - การเป็น Technology Provider ไม่ตอบสนองต่อเป้าหมาย/บทบาทหน้าที่ ของ ปส. 
 - เป้าประสงค์มีความชัดเจน แต่ตัวชี้วัดขาดความท้าทาย และมุ่งเน้นการวัดผลในเชิงปริมาณของผลงานวจิัย 
ซึ่งไม่เหมาะสม เนื่องจากควรวัดที่คุณภาพของงานวิจัยมากกว่า จึงอาจต้องมีการนำปัจจัยอ่ืนมากำหนดตัวชี้วัด
ร่วมด้วย 
  



 
 

ฌ-12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
กำกับดูแลที่ครบถ้วนและมี
คุณภาพ 

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ) 

 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 17 
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และ
มาตรการ 

1.  สร ้ างและร ักษากรอบกฎหมายท ี ่ครอบคล ุมสอดคล ้องกับ
มาตรฐานสากล ครอบคลุมในประเด็น ดังต่อไปนี้  
 (1) การให้อนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  
 (2) การจัดการกากกัมมันตรังสีและกากเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว  
 (3) การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย  
 (4) การป้องกันรังสีของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และผู้รับบริการ  
 (5) การขนส่งสารกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี  
 (6) การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี  
 (7) การประสานระหว่างความปลอดภัยและความมั ่นคง
ปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันทางกายภาพทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. พัฒนากฎหมายและระเบียบด้านความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 
 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 18  
ระบบบริหารราชการ 
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
กำกับดูแล 

1. ควรมีการนำระบบคุณภาพมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย 
2. สร้างความม่ันใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีความเป็นอิสระ ซึ่งตัดสินใจ
ด้านกฎระเบียบโดยไม่มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมและแยกออกจากการ
ส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์ 
3. แยกโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
กำกับให้มีความชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. ศึกษาบทเรียนและความสำเร็จ (Operating experience feedback 
system) ตามเหตุการณ์ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูล



 
 

ฌ-13 

กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
สำคัญสำหรับการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการกำกับดูแล และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
5. การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ในทางสันติ 
6. จัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานโดยคำนึงถึงความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด รวมถึงกำหนดวิธีการวัดผลตัวชี้วัดที่มี
ความเหมาะสมและสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การสื่อสาร รวมทั้งการ
สำรวจความต้องการของบุคลากรภายในทุกระดับ ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำมาพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการ 
8. ระบบการจัดการที่สร้างความมั่นใจได้ว่า สภาพแวดล้อมการกำกับ
ดูแล แนวทางที่วางแผนและควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย มีเสถียรภาพ 
9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี
ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน โดยการเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่างๆ 
เช่น ISO 
10. จัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตาม
หน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการวิจัยด้านสนับสนุน
การกำกับดูแล 
11. จัดลำดับความสำคัญประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและโครงการ
สำคัญที ่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมทั ้งทบทวนลด/เลิก
โครงการที่เป็นงานประจำ หรือไม่มีความเร่งด่วน 
12. ผลักดันให้เกิดโครงการที่มีการบูรณาการกับหลายภาคส่วนที ่มี
ผลกระทบ (impact) สูง 
13. วางแผนในการจัดการความเสี่ยงโครง และ ปส. ปรับลดขั้นตอน/
จัดทำคู่มือ/สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเอกสารและการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
14. พัฒนาระบบบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ตั้งแต่การสำรวจ วิเคราะห์ความเสี่ยงจนถึงการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม หรือทดแทนของเดิม 
15. ผู ้บริหารหน่วยงานระดับต้นขึ ้นไปและผู ้เช ี ่ยวชาญควรเป็นผู้
วิเคราะห์และกำหนดแผนงาน/โครงการ และถ่ายทอดลงมาตามสายการ



 
 

ฌ-14 

กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
บังคับบัญชา เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
บูรณาการการทำงานตามโครงสร้างอย่างแท้จริง 
16. ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ของ ปส. ในการ
เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทาง
สันติเพ่ือสันติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 19  
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

1. เข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญตามมาตรฐานสากลและ
การทำความตกลงระดับทวิภาคีกับประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลกับนานา
ประเทศและประเทศมหาอำนาจ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการกำกับดูแลในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 20 
การพัฒนาระบบดิจิทัล
สำหรับการกำกับดูแล 

1. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสถานประกอบการด้านการแพทย์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม 
3. พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบและการอนุญาต 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 21 
ระบบดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

1. พัฒนามาตรฐานดิจิทัลและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ 
ปส. 
2. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 22  
มาตรวิทยารังสีสู่ระดับ
ปฐมภูมิ 

1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานรังสีแบบปฐมภูมิ (Primary standard 
laboratory) 
2. เพ่ิมขีดความสามารถด้านมาตรวิทยารังสี และยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่
ปฐมภูม ิเพ่ือให้บริการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและภูมิภาค 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 23  
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1. ยกระดับห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ความเป็นเลิศใน
อาเซียน และเป็นศูนย์ความร่วมมือทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์ ( IAEA collaborating center for the 
nuclear forensics) 



 
 

ฌ-15 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อภาพรวมขอบเขตการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
 - ขอบเขตการดำเนินงานของยุทธศาสตร์มีความกว้าง และไม่มีคำนิยามการดำเนินงานที่ชัดเจน ควรกำหนด
ขอบเขตหรือความหมายของโครงสร้างพื้นฐานให้แคบลง เพื่อให้เกิดการมุ่งเป้าหมายและเกิดความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 - ต้องมีการทบทวนกฎระเบียบ ตั้งแต่พระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ขัดกัน หรือไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์เดิม เช่น RSO NORM เป็นต้น 
 - ควรสนับสนุนระบบดิจิทัลอย่างจริงจัง และนำมาใช้ในกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยให้มากยิ่งข้ึน 
 - ในการพัฒนาและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานนั้น ไม่จำเป็นจะต้องจัดหาให้มีครบถ้วน แต่ควรมีให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
 - ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มีขอบเขตกว้างเกินไป เข้าใจและวัดผลได้ยาก และไม่สะท้อนความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  



 
 

ฌ-16 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านกำกับดูแล และสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และ
รังส ี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสีและ
ประชาชนมีความรู้ทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสี 

1. ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่
ละหลักสูตร (ร้อยละ) 
2. ร้อยละของผู้รับบริการและประชาชนที่มีความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) 

 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์/ประเด็น

มุ่งเน้น 
แนวทางการดำเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 24 
บุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 25 
บุคลากรด้านกำกับ
ดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

1. สร้างและรักษาสมรรถนะบุคลากรที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่
เหมาะสมและมีจำนวนที่มากเพียงพอ รวมถึงมีแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล แผนกรอบอัตรากำลัง และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ดี 
และสร้างความมั่นใจในการจัดการความรู้ 
2. มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
4. จัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้ง
เชิงนโยบายและเชิงเทคนิค 
5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนอื่น เชน ด้านการจัดการ 
ด้านดิจิทัล ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 26 
ความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1. เสริมสร้างความตระหนักและสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแล
ความปลอดภัยผ่านทางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 
2. เผยแพร่ สร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวนิวเคลียร์และรังสี 
3. การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เนื่องจาก ปส. ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 
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กลยุทธ์/ประเด็น
มุ่งเน้น 

แนวทางการดำเนินงาน 

4. ใช้โอกาสจากการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมในการดึงดูดความสนใจใน
เรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างปลอดภัย 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อภาพรวมขอบเขตการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
 - ควรกำหนดนิยามของความตระหนัก รวมถึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานให้มีความชัดเจน งาน
ประชาสัมพันธ์ของ ปส. จะได้มีทิศทางท่ีชัดเจนมากข้ึน 
 - ชื่อยุทธศาสตร์มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเป็นหลัก อาจไม่สะท้อนให้เห็นถึงงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 
 - ควรพัฒนาบุคลากรทั้งหมดที่เกี ่ยวข้อง ทั้งหน่วยกำกับดูแล ผู้ขออนุญาต ผู้เกี่ยวข้อง เครือข่ายทั้งหมด 
รวมถึงภาคประชาชน โดยมีน้ำหนักการมุ่งเน้นหรือวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม และควรเป็น
ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลเท่านั้น 
 - ต้องมีกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบ ( Inspector) และเจ้าหน้าที่
ประเมิน (Assessor) ของ ปส. ตลอดจนมีการสร้างเส้นทางการทำงาน (Career Path) ให้สอดคล้องกับการ
เลื่อนระดับ เพ่ือสร้างมาตรฐานการกำกับ 
 - ควรมีการสร้างเครือข่ายประชาชนในการเฝ้าระวัง การแจ้งเหตุ และการสื ่อสาร เช่น Scrap Metal, 
Consumer Product เป็นต้น 
 - ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล จึงไม่ควรเน้นการประชาสัมพันธ์องค์กรมาก แต่ควรมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสาร
สาธารณะ (public communication) การมุ่งให้ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานกับประชาชน มากกว่า 
 - ตัวชี้วัดสามารถวัดผลได้ยาก และมีนิยามไม่ชัดเจน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
1 นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์ ลปส. 
2 นางสุชิน  อุดมสมพร ร.ลปส. 
3 นางเพ็ญนภา  กัญชนะ ร.ลปส. 
  กตส.   
1 นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผกตส. 
2 นายรุ่งธรรม ทาคำ รก.ผชช. เฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 
3 นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
4 นายภานุพงศ ์พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
5 นายกิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
6 นายธีรพัทธ์ มานุวงศ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ  
7 นางสาวเสาวนีย์ กรีพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  กอญ.   
1 นายรุจจพัน เกตุกล่ำ ผกอญ. 
2 นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
3 นายทศดล สันถวไมตรี นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
4 นายนฤพนธ์ เพ็ญศิริ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
5 นายจรูญ วรวาส นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
6 นายไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
7 นางสาวศิธร ปถมสาคร นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ 
  กพม.   
1 นางดารุณ ีพีขุนทด ผกพม. 
2 นายยุทธนา ตุ้มน้อย นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ 
3 นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ 
4 นางสาวอุษา กัลลประวิทย์  นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
5 นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผา นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 
6 นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
7 นางอารีรักษ ์เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ  
8 นางอภิสรา เจริญศรี นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
9 นางลฎาภา ศรีจิตตะวา นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ  
10 นางสาวหฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
11 นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ 
12 นายปพน เผือกคะเชนทร์ นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 
13 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองอินทร์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
14 นางจิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์ นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ  
15 นางสุจิตรา เพชรวิเศษ นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ 
16 นางสาวนาฏนลิน ศาสตรี นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
17 นางสาวอิสริยา ชัยรัมย์ นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 
18 นายกฤตนัย  แพงศรี นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
19 นายวิทิต ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
20 นางสุมาลี นิลพฤกษ์  นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
21 นางสาวภาวิณี ชูสินธ ์ นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ 
22 นายสุพล คันฉ้อง เจ้าพนักงานวิทยาศาตร์ชำนาญงาน 
23 นายไมตรี ศรียา  วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
24 นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
25 นางเฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
26 นางสุนทรี แก้วผลึก นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
27 นางสาวสุประวีณ์ ศิริบุญประภพ นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ  
  กยผ.   
1 นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผกยผ. 
2 นางสาวกมลพร ภักดี นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 
3 นางสาวสุชญา ขจรโชติพงศ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
4 นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5 นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
6 นางสาวจีรนันท์ แสวงการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
7 นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
8 นางสาวพรพิมล สุดเสือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
9 นางสาวนุชจรีย์  สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
10 นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
11 นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
12 นางสาวแทนชนก พูนชัย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
13 นายเกษม ขาวมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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  สลก.   
1 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ ลสก. 
2 นายเอนก โคตรบุญเรือง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน  
3 นายวีระชัย จันลุน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
4 นางผกานันท์ เมฆวิไล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
5 นางสาวสมใจ  ยกทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  กพร.   
1 นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผกพร. 
2 ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3 นายเอกพล นวพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
4 นายไกรสร วิหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  กกม.   
1 นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผกกม. 
2 นายป้องนภา พ่ึงทอง นิติกรปฏิบัติการ 
3 นางสาวฐาปนีย์ มณีรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ 
4 นางสาววรารัตน์ พิทักษ์ปกรณ์ นิติกร 
  กตน.   
1 นางสาวนงลักษณ์ ภูวิภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
2 นางสาวกัลยารัตน์ ประทับกอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
3 นางสาวสุภาพร ทองกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
  ศปส.   
1 นายกิตติศักดิ ์ชัยสรรค์ หศปส. 
2 นายบรรเจิด อินแก้ว  นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
3 นางสาวกุลนงค ์เตชะสุริยวรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
  คณะทำงาน   
1 นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2 นางสาวสายสุรีย์  ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3 นางสาวจีระนันท์  เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4 นายอิทธิเดช  ปานพรหมมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5 นายนิรันดร  บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6 นางสาวรัตติญา  เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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7 นายปราลม  จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
8 นางสาวสุพัฒศร  แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9 นายนพพระคุณ  คชบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 



 

ส ำนกังำนปรมำณูเพ่ือสนัต ิ
กระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร ์วจิยัและนวัตกรรม 

เลขที ่16 แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

โทรศพัท ์0 2596 7600 ตอ่ 4107-4110 

E-mail : plan@oap.go.th 
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