
 

 
 



 

ค ำน ำ 
 

 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปส. ระยะ 20 ปี ดังกล่าว 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานระยะยาวของประเทศ โดยมีความสอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579), นโยบายประเทศไทย 4.0, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564), นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  
(พ.ศ. 2560 – 2569), นโยบายและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยเลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติ” นี้ ได้มีการระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรภายใน ปส. อย่างครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดโครงการ/แผนงานของ ปส. ระยะ 20 ปี 
ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งจัดท าแผนงานที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปส. 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569) ได้แก่ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

 กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติ” ครั้งนี้ จะช่วยให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
สามารถจัดท าโครงการ/แผนงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของความมั่นคงปลอดภัย
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย ให้มีความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน บรรลุผลส าเร็จของการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีต่อไป 

 

 กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 ส านักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ส่วนที่ 1 
 ที่มำ หลักกำร และควำมส ำคัญของโครงกำร 
 

 วิธีกำรด ำเนินงำนและผลที่คำดว่ำจะไดร้ับ 
 

 นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ที่ใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำนของ ปส. 
 ระยะ 20 ปี ภำยใต้นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
 ของประเทศ



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั”  ๑ 

ท่ีมำ หลักกำร และควำมส ำคัญของโครงกำร 
 

1. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 
 พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันประเทศไทย
มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร 
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาวิจัย ซึ่งการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัยนั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีกฎระเบียบในการก ากับดูแลที่ชัดเจน และมีแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายในการก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศควบคู่กันไปด้วย นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การวางแผนนโยบายที่ดี 
จะส่งผลให้ประเทศไทยมีทิศทางและเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน เป็นล าดับขั้นตอน และหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติตามแผนต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ได้โดยง่าย ซึ่งส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติมีความตระหนักถึงความส าคัญของทิศทางการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยมาโดยตลอด 
โดยได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ซึ่งค านึงถึงความต้องการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต 
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมและประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดทิศทางของแผนที่ชัดเจน 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569) รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลเป็นพ้ืนฐานในการจัดท าโครงการ/แผนงานของ ปส. ระยะ 20 ปี 
ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ โดยน ามาวางแผนการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากร ปส. ทุกระดับ 
เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ให้มีความชัดเจน และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพ่ือสร้างทิศทางการด าเนินงานของ ปส. ให้ไปในทางเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั”  ๒ 

2. วัตถุประสงค์ 

 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 
 2.2 เพ่ือให้ได้แนวทางพัฒนาการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ปส. พ.ศ. 2560 – 25๖4 
 2.3 เพ่ือได้แนวทางการจัดท างบประมาณที่มีความสอดคล้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ปส. พ.ศ. 2560 – 25๖4 
 

3. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
 3.1 บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 
 3.2 ปส. มีโครงการ/แผนงาน ระยะ 20 ปี ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และมีแนวทางการจัดท างบประมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่มีความสอดคล้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ปส. พ.ศ. 2560 – 25๖4 
 3.3 รับทราบความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนยุทธศาสตร์ ปส. 
พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ ปส. ตลอดระยะเวลา 20 ปี ให้มีประสิทธิภาพ
และมีความสอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนไป ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั”  ๓ 

วิธีกำรด ำเนินงำนและผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
“โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์น ำไปสู่กำรปฏิบัติ” 

กิจกรรม วิธีด ำเนินงำน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้บริหำรหน่วยงำน
กล่ำวเปิดกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรและมอบ
นโยบำยในกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ ปส. 
ระยะ 20 ปี 

     - ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งมอบ
นโยบาย เป้าหมายของ ปส. และแนวทางการด าเนินงานใน
อนาคต ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
     - ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจต่อ
ผู้เข้าร่วมการประชุมในรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ 
     - นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวมอบนโยบายโดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
ทิศทางการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ของ ปส. 
ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 

     - บุคลากร ปส. ที่ เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับนโยบาย 
แ น ว ท า ง  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  แ ล ะ
ข้อคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บริการหน่วยงานต่อทิศทาง 
เป้าหมายหน่วยงานในอนาคต 20 ปี 
แนวทา งกา รจั ดท า โ ค ร งก า ร /
แผนงานของ ปส. ระยะ 20 ปี และ
วิธีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิ บั ติ  ซึ่ ง จะ เป็ นข้ อมู ลส า คั ญ 
ส าหรับการตีกรอบวางแผนการ
ด า เนินงานของ ปส. ในอนาคต 
เพื่อให้มุ่งไปสู่เป้าหมายระยะยาว
ตามแผน 

2. สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจต่อแนวคิดกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ของ สบ.กนผ.  และ
รำยละเอียดเกี่ยวกับ
แ ผ น ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์
ระดับประเทศต่ำงๆ 

     - รอง ลปส. (วิไลวรรณ) น าเสนอหลักการ แนวคิด 
เหตุผลความจ าเป็น และความส าคัญของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติต่างๆ ที่ ปส. ควรให้ความส าคัญ
และจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องแก่
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
     - สบ.กนผ. อธิบายวัตถุประสงค์ของการประชุม
เชิงปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวคิด วิธีการ และขั้นตอนในการจัดท า โครงการ/
แผนงานของ ปส. ระยะ 20 ปี  ภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
ให้ผู้ เ ข้ าร่ วมการประชุมรับทราบ พร้อมทั้ งบรรยาย
รายละเอียดของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ ปส. โดยแบ่งออกเป็น 
1. (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
     อธิบายถึงที่มาของยุทธศาสตร์ การจัดท าแผน  การ
ด าเนินงานของ ปส. ท่ีสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 

     - บุคลากร ปส. มีความรู้ ความ
เข้าใจ ต่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติต่ างๆ มีความเข้าใจถึง
แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนในการจัดท า 
และความสอดคล้องของโครงการ/
แผนงานของ ปส. ระยะ 20 ปี ภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับชาติต่ างๆ รวมถึงเข้ าใจใน
รายละเอียดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การด าเนินงานของแผนดั งกล่าว 
สามารถยึ ดเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดท า
แผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
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20 ปี ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งกับ สป.วท. และ สงป. เป้าหมาย
และการด าเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์พอสังเขป โดยเน้น
ในยุทธศาสตร์ที่ ปส. สอดคล้อง (ยุทธศาสตร์ที่ 1 2 และ 3) 
2. นโยบาย Thailand 4.0 
     น าเสนอแนวคิดของนโยบาย อดีตความเป็นมาของ
ประเทศไทยในแต่ละช่วง การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการ
ผลิตและบริการ การด าเนินงานของ ปส. ที่สอดคล้องต่อ
นโยบายในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ เป็นต้น 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
     อธิบายหลักการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ซึ่ งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลักและ 4 
ยุทธศาสตร์สนับสนุน รวมถึงช้ีแจงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ปส. 
เกี่ยวข้อง 
4. นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
     เน้นอธิบายถึงความส าคัญของงบประมาณ แนวคิดการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของ สงป. การแบ่งประเภท
งบประมาณออกเป็น 5 กลุ่ม และแนวทาง การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์หน่วยงานให้ ได้ รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจาก สงป. 
5. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 
     สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียดของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศแก่ผู้เข้ารับการประชุม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจใน
เรื่องของรายละเอียดเป้าหมาย และแผนการด าเนินงานใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
6. นโยบายและทิศทาง ปส. ระยะ 5 ปี โดย ลปส. 
     สร้างความเข้าใจต่อนโยบายและทิศทางของ ปส. ระยะ 
5 ปี ที่ ลปส. มอบในที่ประชุมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ปส. 
พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 
แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 
7. แผนยุทธศาสตร์ ปส. พ.ศ. 2560 – 2564 
     อธิบายรายละเอียดแผนงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวพอสังเขป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เห็นถึง
แผนงานและโครงการที่ ปส. ได้จัดท าและด าเนินการในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา 
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3 . สร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมกำร
จั ด ท ำ โ ค ร ง ก ำ ร /
แผนงำนของ ปส. ระยะ 
20 ปี แก่ผู้เข้ำร่วมกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

     - สบ.กนผ. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม “จัดท า
โครงการ/แผนงานของ ปส. ระยะ 20 ปี” ให้ผู้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับทราบ พร้อมท้ังสรุปรายละเอยีด
แผนงาน/โครงการ ที่ได้จากหน่วยงาน  โดยเน้นอธิบาย
เฉพาะแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ เพื่อเป็นข้อมูลตัวอย่าง
ส าหรับยึดเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 

     - บุคลากร ปส. ที่เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมีความเข้าใจใน
วิ ธี การด า เนินกิจกรรม “จั ดท า
โครงการ/แผนงานของ ปส. ระยะ 
20 ปี” และสามารถร่วมกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  จั ดท ำ โครงกำร/
แผนงำนของ ปส. ระยะ 
20 ป ี

     - ผู้ เข้าร่วมการประชุมด าเนินการจัดท าโครงการ/
แผนงานของ ปส. ระยะ 20 ปี ร่วมกัน โดยแบ่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม รายละเอียดดังนี้ 
1. ทุกกลุ่มจะมีจ านวนบุคลากรที่หลากหลาย ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานภายใน ปส. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แผนการ
ด าเนินงาน และจัดท าโครงการ/แผนงานของ ปส. ระยะ 20 ป ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีรายละเอียดที่จ าเป็นครบถ้วน 
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ และครอบคลุมกรอบการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงาน 
2. แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์ของแผนชาติ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่  3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ 
3. สบ.กนผ. เป็นผู้ควบคุมเวลาในการจัดท าแผนงานของ
แต่ละกลุ่ม โดยก าหนดรอบละ 30 นาที ซึ่งเมื่อครบ 30 นาที 
สบ.กนผ. จะด าเนินการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบ 
เพื่อด าเนินการเปลี่ยนกลุ่มส าหรับการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในยุทธศาสตร์อื่นต่อไป โดยเรียงล าดับตาม
หมายเลข จากกลุ่ม 1 ไปกลุ่ม 2, กลุ่ม 2 ไปกลุ่ม 3, กลุม่ 3 
ไปกลุ่ม 4 และกลุ่ม 4 ไปกลุ่ม 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ สบ.กนผ. 
1 คน ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานต่างๆ ระหว่างการด าเนิน
กิจกรรม 
 

     - บ ุค ล า กร  ป ส .  ที ่ เ ข ้า ร ่ว ม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ/
แผนงานของ ปส. ระยะ 20 ปี 
ในแต่ ล ะยุ ทธศาสตร์ ได้ อย่ า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ส า ม า ร ถจั ดท า
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง
ครอบคล ุม  ทั ้ง ในระยะเร ่งด ่วน 
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยมีความสอดคล้องตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  
น โ ยบายและแผนยุท ธศาสต ร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ ปส. 
พ.ศ .  2560 – 2564 รวมถึ ง
สามารถจัดท าแผนการด าเนินงาน
แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด ท า ค า ขอ
งบประมาณ ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความเข้าใจต่อแนวคิดและวิธีการ
ในการจัดท าค าของบประมาณของ 
สงป. และ สบ.กนผ. 
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กิจกรรม วิธีด ำเนินงำน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

4. สบ.กนผ. และคณะท างานที่ประจ าในแต่ละกลุ่ม จะต้อง
มีความเข้าใจในรายละเอียดการด าเนินงานและเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นั้นๆ พร้อมทั้งท าหน้าที่กระตุ้น
และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละกลุ่ม
เพื่อให้สามารถร่วมกันคิดและเสนอแผนการด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ขัดเกลาแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยแต่ละ
กลุ่ม จะประกอบด้วยคณะท างานจ านวน 3 คน ท าหน้าที่ 
ผู้ด าเนินการหลัก ผู้ด าเนินการสนับสนุน และเลขานุการกลุ่ม 

5. สรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมในเบ้ืองต้น 

     - สบ.กนผ. ด าเนินการสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
และช้ีแจงแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่ได้จากการจัดท า
ของผู้เข้าร่วม การประชุมทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อเตรียมน าเสนอต่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

     - ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบ
รายละเอียดโครงการ/แผนงานของ 
ปส. ระยะ 20 ปี ภายใต้นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิว เคลียร์ของประเทศ
ในเบื้องต้น 

6. น ำเสนอแผนงำน/
โครงกำรภำยใต้แผน
ยุทธศำสตร์ ปส. ระยะ 
20 ปี 

     - สบ.กนผ. และคณะท างาน น าเสนอโครงการ/แผนงาน
ของ ปส. ระยะ 20 ปี ที่ได้จากการสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะแผนการด าเนินงาน
ส าหรับจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งอธิบายความสอดคล้องเช่ือมโยงของ
โครงการ/แผนการด าเนินงานต่อแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ต่างๆ แก่ที่ประชุม โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 

     - บุคลากร ปส. ที่เข้าร่วมการ
ประ ชุม เ ชิงปฏิบั ติการรับทราบ
รายละเอียดโครงการ/แผนงานของ 
ปส. ระยะ 20 ปี ที่ได้จัดท าภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ มีความเข้าใจในความ
สอดคล้องเช่ือมโยงของแผนงานกับ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติต่างๆ และ
สามารถวิ เคราะห์แผนงานเพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เ พื่ อ ใ ห้ ต อบ โ จ ทย์ ยุ ท ธศ าสตร์
ระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้ อมทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะ และ
ค าแนะน าต่างๆ เพื่อให้ สบ.กนผ. 
น าไปปรับปรุงแผนงานขั้นสุดท้ายให้
มีความสมบูรณ์และสามารถน าเสนอ
รายละเอียดแผนการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ สงป. 
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั”  ๗ 

นโยบำยนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ที่ใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำนภำยใต ้
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 20 ปี 

 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2. นโยบายประเทศไทย 4.0 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
4. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณและแนวทางการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
7. นโยบายและทิศทางส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระยะ 5 ปี โดย ลปส. 
8. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 
9. แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
10. (ร่าง) แผนแม่บทพลังงานไทย 2558 - 2578 
11. นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
12. แผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2562 
13. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
14. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
     สรุปนโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

   สรุปรำยละเอียดโครงกำร/แผนงำนของ ปส. ระยะ 20 ปีภำยใต้นโยบำย 
       และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลงังำนนิวเคลียร์ของประเทศ และ 
       ข้อคดิเห็นจำกท่ีประชุม 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน 
     ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
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สรุปนโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตรน์ ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

1. ดร. อัจฉรำ  วงศ์แสงจันทร์ เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
 

 ได้กล่าวให้นโยบายและทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของ ปส. โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้  
 1. ปส. ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานโดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน ามาพัฒนา 
ประยุกต์ และปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของ ปส. ให้ดียิ่งขึ้น การที่ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติ” ในครั้งนี้ เป็นสัญญาณที่ดี
ที่แสดงให้เห็นว่า บุคลากร ปส. ให้ความส าคัญและกระตือรือร้นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับข่าวสารที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มปฏิรูปหน่วยงานอย่างค่อยเป็นไป 
ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิรูป ซ่ึงสามารถเริ่มต้นได้จากบุคลากรทุกคน จากนั้นจึง
ขยายต่อไปยังระดับกลุ่ม ระดับส านัก จนถึงระดับผู้บริหาร ส าหรับข้าราชการใหม่ โดยเฉพาะนักเรียนทุน
ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้น อาจน าวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างเข้ามาปรับใช้ใน ปส.  ได้ 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรและระบบการท างานให้มีความมั่นคง แข็งแรง รวมทั้งด าเนินการตามภารกิจหน้าที่
และนโยบายของผู้น าองค์กรในแต่ละช่วงระยะเวลา เพื่อให้มีความพร้อมต่อการรองรับในทุกสถานการณ์ 
แต่ควรท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ 

  1.1 การใช้ค าสรรพนามในการเรียกชื่อหน่วยงาน ค าว่า “กรม” หรือ “ส านักงาน” นั้น 
มีความแตกต่างกัน โดยหน่วยงานที่มีชื่อขึ้นต้นว่า “กรม” นั้น มี “อธิบดี” เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และได้รับค าสั่ง
โดยตรงจากกระทรวงเพียงทางเดียว ส่วนหน่วยงานที่มีชื่อขึ้นต้นว่า “ส านักงาน” มี “เลขาธิการ” เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ได้รับค าสั่งจากกระทรวง รวมถึงมีคณะกรรมการพิเศษที่แต่งตั้งขึ้น เพ่ือช่วยในการก าหนด
นโยบาย กฎหมาย และก ากับดูแลการปฏิบัติงานในด้านนั้นๆ ซึ่ง “อธิบดี” และ “เลขาธิการ” มีอ านาจ
และหน้าที่เท่าเทียมกัน 
  1.2 บุคลากรต้องศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ ปส. เนื่องจากขณะนี้จะต้องท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก เช่น การท างาน
อย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขในขณะนี้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ 
มีความกระตือรือร้นให้มากขึ้น เช่นการที่ ปส. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ HiPPs หลักสูตรของ ก.พ. 
ท าให้บุคลากรได้เปิดมุมมองแนวคิดใหม่ต่อหน่วยงานอื่นๆ ในการตอบสนองต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 
ทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 (การคิดนอกกรอบ) และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นต้น 
  1.3 การตรงต่อเวลา ควรสร้างให้เป็นวัฒนธรรมประจ าตัวบุคคล ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ
ให้เป็นอุปนิสัย ซึ่งจะเป็นจุดตั้งต้นไปสู่การพัฒนาอีกมากมาย โดยในปัจจุบัน บุคลากรของ ปส. มีความตรงต่อเวลา
มากขึ้น แต่ยงัสามารถพัฒนาให้ดีมากกว่านี้ได้ 
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 2. โครงสร้างองค์กร อยู่ระหว่างการประสานของ ก.พ.ร. กับ ก.พ. เพ่ือประกาศในพระราชกฤษฎีกา
เป็นกฎกระทรวง และอีกประมาณ 2 สัปดาห์จะประกาศใช้ต่อไป ซึ่งเป็นการปรับปรุงโดยผ่านความเห็นชอบ
ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะเป็นโครงสร้างเช่นนี้ 

 3. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีการประกาศใช้ ซึ่งท าให้สังคมภายนอก
มีกระแสต่อต้านหรือการแสดงความคิดเห็นต่าง เช่น กรณีทันตแพทย์ บุคลากรของ ปส. จะต้องสามารถปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างราบรื่น ซึ่งหน่วยงานภายนอก
อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ปส. ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 ให้กับทุกส่วนได้รับรู้รับทราบ แต่ ปส. ได้ด าเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง แต่หน่วยงานภายนอก
อาจจะไม่ได้ให้ความส าคัญมากนัก ที่ส าคัญอยากให้บุคลากรของ ปส. ตื่นตัวในเรื่องนี้มากๆ เช่นเดียวกันกับ
การจัดท ายุทธศาสตร์ในวันนี้ ที่ต้องก าหนดทิศทางในอีก 20 ปี ข้างหน้า ในระยะต้นอาจเป็นการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ในระยะสั้นว่า ปส. จะมีทิศทางอย่างไร 

 4. ปัจจุบัน ปส. มีเครื่องมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ ทั้งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ซ่ึงเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติในเรื่องนี้ การก าหนดทิศทาง
องค์กรในระยะต้นจึงส่งผลต่ออนาคตของการจัดท ารายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์นี้ด้วย ดังนั้น การจัดท า
แผนการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ ปส. จะต้องมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล มาตรฐานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยด้วย แต่การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่ท้าทาย 
เนื่องจาก ปส. จะต้องน ากฎหมายมาบังคับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้ 
การสอบถามความคิดเห็นของบุคคลภายในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดว่ามีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 อย่างไร ทั้งในเรื่องของค่าธรรมเนียม อัตราการลงโทษ จะเป็นประโยชน์ต่อ ปส. 
ในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป ซึ่งหากมีปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ไขให้ดีที่สุด 
เช่น เรื่องทันตแพทย์ ปส. ได้พยายามอธิบายท าความเข้าใจในทุกช่องทาง แต่ทันตแพทย์ก็ยังไม่เปิดใจรับฟัง 
ปส. จึงต้องหาแนวทางที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย
อย่างมาก ว่าประชาชนจะให้การตอบรับอย่างไรบ้าง รวมถึงการบั งคับใช้กฎหมายในมาตราอื่นๆ 
ของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ด้วย จะต้องหาแนวทางบังคับใช้ที่สามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริง  

 5. ในฐานะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและทิศทางที่ส าคัญของ ปส. ในอนาคต ส าหรับการเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
ในปัจจุบันนั้น ปส. จะต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันผลักดันและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของภาคประชาชน 
ทั้งที่เห็นด้วยและมีความคิดเห็นต่างจาก ปส. โดยในอนาคตจะต้องฝากความหวังไว้ที่ข้าราชการรุ่นใหม่
ให้ช่วยกันพัฒนาองค์กรต่อ และขอให้บุคลากร ปส. ทุกคนคิดนอกกรอบ รวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์ หรือให้
ความรู้ของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 แก่ผู้คนรอบข้าง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรต่อไป 
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 6. ขอฝากหลักคิดไว้ว่า “การปรับให้สภาพแวดล้อมดีเท่าเดิมต้องท าอย่างไรบ้าง” ซึ่งต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
มากมาย ต้องมคีวามกระตือรือร้น ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เช่น ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้บริหารระดับกระทรวง
โดยผ่านช่องทางไลน์ ทุกวัน 10.30 น. จะมีการส่งประเด็นส าคัญให้รับทราบและด าเนินการตอบกลับ เพ่ืออธิบาย
วิธีการที่ชี้แจงต่อประชาชน ซึ่งใน ปส. ก็มีทีมงานที่จะตอบข้อค าถามเหล่านี้อยู่แล้ว 

 7. การพัฒนาเทคนิคฟิวชั่นของ สทน. มีการพัฒนาอยู่เสมอ เมื่อพิจารณาประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา ก็มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและงบประมาณในการก่อสร้าง 
ซึ่ง ปส. จะต้องศึกษาเรื่องนี้เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลความปลอดภัยในประเทศ และในระดับภูมิภาค 

 8. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้จะต้องมีความครอบคลุมในทุกประเด็น ทั้งด้านการวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การก ากับการใช้ การพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการคิดนอกกรอบแบบบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วย
ใน ปส. ทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว ตาม Roadmap ที่ได้มีการวางไว้ของ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว 
ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไป 
 
2. ศ. เกียรติคุณ ดร. ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

 ได้กล่าวให้นโยบายและทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของ ปส. โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้ 

 1. การบริหารงานของ ปส. จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยในเรื่องของโครงสร้าง โดยให้บุคลากร
ที่เข้าอบรมในวันนี้กลับไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในกลุ่มหรือส านักที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้เข้าใจ
ตรงกัน ซึ่งต้องขอชื่นชม ลปส. และผู้บริหารของ ปส. ในปัจจุบันที่ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่ก็ต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากทุกคนที่จะช่วยผลักดันนโยบายและความร่วมมือต่างๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
หลายเรื่อง แต่ก็มีหลายอย่างที่มีการริเริ่มกันมาในอดีต คือ 
  1.1 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 ที่ส าเร็จในยุค ลปส. ท่านนี้ แต่ชะงัก
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกือบ 2 ปี ส าหรับการด าเนินงานที่จะต้องท าต่อมาคือ กฎกระทรวง
ก็มีประเด็นของทันตแพทย์ที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
  1.2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 
จากการที่ได้ช่วยพิจารณาในเนื้อหาสาระมาตั้งแต่ต้น จนแก้ไขรอบสุดท้ายและเสนอเข้า ครม. ซี่งในวันที่ ครม. 
จะมีมติเห็นชอบได้จัดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้อยู่ในหมวดหมู่ของกฎหมาย ส าหรับการระดม
ความคิดเห็นกันในวันนี้ก็เป็นส่วนนึงของแนวทางในอนาคต ส าหรับประเด็นต่ างๆ ในนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ มีความครอบคลุม แต่ ปส. จะด าเนินการทุกอย่างเองไม่ได้ ดังนั้น ควรใช้วิธีเลือกผู้ที่ดีที่สุด
ของแต่ละส านักแล้วมาระดมสมองกันเพ่ือจัดท า ROADMAP ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตามแผนที่วางไว้ทั้งระยะ
เร่งด่วน สั้น กลาง ยาว ต่อไป โดยต้องสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอหรือเหมาะสมด้วย 
  1.3 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งในยุคของกระผมได้ริเริ่มเอาไว้ และเป็นรูป
เป็นร่างในสมัยนี้ จึงขอฝากไว้ว่าอีกประมาณ 2 ปี อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีก็จะด าเนินการแล้ว
เสร็จพอดี ดังนั้นก่อนที่อาคารฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ขอให้ ลปส. และผู้บริหารวางแผนการใช้งานพ้ืนที่เอาไว้ด้วย 
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  1.4 โครงสร้างใหม่ของ ปส. เป็นโครงสร้างที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น คือการปฏิรูปรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันวัฒนธรรม
ของ ปส. ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น แต่ต้องขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และขอเป็นก าลังให้ทุกคน เนื่องจากขณะนี้มีหลายเรื่องท่ีต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 
 
3. รอง ลปส. วิไลวรรณ  ตันจ้อย รองเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

 รอง ลปส. (วิไลวรรณ) ได้มอบนโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 20 ปี ของประเทศ รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์อ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ปส. ระยะ 20 ปี รายละเอียดดังนี้ 

 1. กรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 กรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เป็นสิ่งที่ประเทศให้ความส าคัญอย่างมาก โดยได้มีการบรรจุลงไปใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อยู่ในระหว่างการร่างนี้ ซึ่งทุกรัฐบาลจะต้องใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน โดยอาจเพ่ิมเติม
แผนงานต่างๆ ได้ แต่ต้องเป็นไปตามกรอบนโยบายหลักของประเทศ มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งให้ประเทศไทยเกิด
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ปส. มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความมั่นคง 
  ภารกิจงานของ ปส. ที่สอดคล้อง เช่น การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี โดยเฉพาะด้าน security และ safeguard เพื่อไม่ให้มีการน าสารรังสีไปใช้ในทางที่ผิด 
หรือเป็นอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ภารกิจงานของ ปส. ไม่ได้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์นี้โดยตรง แต่มีส่วนในการสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้มีมาตรฐานและเกิดความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ปส. จะต้องหาวิธีการในการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย ปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ 
คุณธรรม จริยธรรม วิเคราะห์และก าหนดวิธีการในการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้เกิดขึ้น
แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นยุทธศาสตร์
ด้านสังคม ซึ่งภารกิจงานของ ปส. ไม่ได้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์นี้โดยตรง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ภารกิจด้านการเฝ้าระวังและตรวจวัดค่ากัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่ง สส. 
และ ศรฉ. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ปส. จะมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือให้สามารถรองรับต่อภารกิจงานและตอบสนอง
ต่อเรื่องเร่งด่วนได้ ดังนั้น การปฏิบัติงานของ ปส. ในระยะการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างจึงอาจจะเกิดปัญหา
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ในการปฏิบัติงานบ้าง ซึ่งบุคลากร ปส. ทุกคนจะต้องร่วมกันแก้ไข ทั้งนี้ การปฏิบัติงานหลังจากเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรใหม่จะมุ่งเน้นการท างานแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ ปส. ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 3 ซึ่ง ปส. จะต้อง
ถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน าไปใช้ในการ
ขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 2. นโยบายประเทศไทย 4.0 
 ปส. จะต้องรีบด าเนินการน านโยบายประเทศไทย 4.0 มาท าความเข้าใจและถ่ายทอดแก่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่บุคลากร ปส. จะต้องพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะ สร. หาความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุด 

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน 
ซึ่งการด าเนินงานของ ปส. นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ทั้งนี้ บุคลากร ปส. ควรอ่านท าความเข้าใจในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ชัดเจน 
รวมถึงยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่ ปส. อาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

 4. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569) 
 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569) 
ผ่านความเห็นชอบของ ครม. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดังนั้น บุคลากร ปส. ทุกคนจึงต้องท าความเข้าใจ
ในรายละเอียดอย่างเร่งด่วน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์นี้ โดยวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ “ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพ
ในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน” ซึ่งได้รับข้อคิดเห็นจาก ครม. ว่าวิสัยทัศน์ที่ก าหนดมีความท้าทายน้อยเกินไป 
ดังนั้น เมื่อ ปส. สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์จนบรรลุวิสัยทัศน์แล้ว จะต้องปรับปรุงวิสัยทัศน์ใหม่
ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เช่น การวางเป้าหมายองค์กรในระดับเอเชีย นอกจากนี้ ปส. จะต้องสร้างความเข้าใจ
กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องด้วย เช่น สทน. ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 5. นโยบาย ลปส. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 
 ลปส. ได้มอบนโยบายเป้าหมายของ ปส. ในระยะ 5 ปี ไว้ ในที่ประชุมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะต้องน ามายึดเป็นหลัก
ในการพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปส. ระยะ 20 ปีด้วย 
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 6. OAP 4.0 
 ปส. จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็น OAP 4.0 โดยมีหลักการดังนี้ 

6.1 พัฒนาศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวหรือ One Stop Service เพ่ือให้บริการในด้านต่างๆ 
ทั้งงานสอบเทียบ งานรับค าขอ งานอนุญาตต่างๆ เป็นต้น 

6.2 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปส. 
6.3 จัดท าระบบ Web Portal เพ่ือช่วยในการค้นหาข้อมูล โดย ศท. เป็นผู้รับผิดชอบ 
6.4 พัฒนาข้อตกลงและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (Service Level Agreement) 
6.5 ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานและขั้นตอนการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
6.6 สร้างจิดส านึกและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและความคิดเห็นเชิงบวกต่อหน่วยงาน 
6.7 พัฒนา ปส. ให้เป็นหน่วยงานรัฐที่มีการด าเนินงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 7. นโยบายอื่นๆ 
 การจัดท างบประมาณในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ถ้า ปส. ไม่สามารถเชื่อมโยงภารกิจ 
หรือคิดแผนงานที่ตอบสนองต่อแผนในระดับชาติไม่ได้ การของบประมาณหรือการได้รับการสนับสนุนต่างๆ 
จากผู้บริหาร รัฐบาล หรือกระทรวง ก็จะเป็นไปได้ยาก ปส. จึงต้องเชื่อมโยงภารกิจงานกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด 
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สรุปรำยละเอียดโครงกำร/แผนงำนของ ปส. ระยะ 20 ปี ภำยใต้นโยบำยและแผนยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนวิเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569) และข้อคิดเห็นจำกทีป่ระชุม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศ 

โครงกำร/แผนงำน 2562 
2563 - 
2564 

2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 
ตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศของไทย 
ด้ำนกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ 

     

2. โครงกำรส่งเสรมิควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

     

3. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ภำยใต้กรอบ ASEANTOM 

     

4. โครงกำรประชุมควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศของหน่วยงำนใน ปส. และภำยใน 
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ 

     

5. โครงกำรส่งเสรมิสร้ำงศักยภำพให้ประเทศ
ไทยเป็นส ำนักงำนใหญ่ของ ASEANTOM 
ในภูมิภำคอำเซียน 

     

กลยุทธ์ที่ ๑.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

โครงกำร/แผนงำน 2562 
2563 - 
2564 

2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1. โครงกำรศูนย์พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
ก ำกับฯ (Regional Technical cooperation 
center) ของ IAEA ในภูมิภำคอำเซียน 

     

2. โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรระหว่ำง
ประเทศของหน่วยงำนก ำกับ 

     

3. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชำญระหว่ำงประเทศ 

     

4. โครงกำรเยำวชน ASEANTOM      
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สรุปข้อคิดเห็นในกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำน ระยะ 20 ปี ของ ปส. 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 

ล ำดับที ่ ประเด็น ข้อคิดเห็นจำกที่ประชุม 
1 ก า ร ด า เ น ิน ง า น

ต า ม พั น ธ ก ร ณี
ระหว่ างประเทศ
ของไทยด้านการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ 

     - ปส. ควรมีการวางแผนงาน รวบรวม และล าดับส าคัญของพันธกรณีระหว่างประเทศที่ต้องลงนาม 
ให้สัตยาบรรณและภาคยานุวัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกรณีฯ ที่สามารถด าเนินการได้ภายหลัง
การมีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
     - ส าหรับพันธกรณีที่ประเทศไทยเข้าร่วมแล้ว ควรมีการผลักดันให้ด าเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ และมีการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2 การประชุมส่งเสริม
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศของ
หน่วยงานใน ปส. 
และส่งเสริมความ
ร่ ว มมื อ ร ะหว่ า ง
ประเทศ 
 

     - ปส. ต้องมีการรวบรวม วิเคราะห์แยกประเภท จัดล าดับความส าคัญ และจัดท าฐานข้อมูล
ความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่และที่ต้องมีความร่วมมือเพิ่มเติมโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
     - ปส. และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมีความร่วมมือ
ในหลายสาขา และหลายกลุ่มความร่วมมือ เช่น ANSN ASEANTOM เป็นต้น ควรมีการประชุม
และติดตามการด าเนินงาน รวมทั้งจัดท า roadmap เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีการเช่ือมต่อข้อมูลภายในกลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องติดต่อประสานงานให้มากขึ้น 
เช่น การประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ปส. ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจจะมีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแตกต่างกันไป จากนั้นก็ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่หน่วยงาน
ได้ด าเนินการ เป็นต้น 
     - การผลักดันให้ประเทศไทยจัดท าโครงการใหญ่ระดับชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุน
ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation Projects) จาก IAEA ถ้าประเทศไทย
สามารถท าได้ จะเป็นการส่งเสริมให้ IAEA และนานาประเทศเห็นความส าคัญของประเทศไทย
มากขึ้น ดังนั้น กปท. ปส. ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางประสาน (The National Liaison Office)  
ควรช่วยประสานงานโครงการระหว่างประเทศไทยกับ IAEA วิเคราะห์ความต้องการของประเทศ 
และภูมิภาค โดย ปส. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยในอาเซียนตอม จึงควรจัดท า
โครงการระดับประเทศเสนอด้วย 

3 การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือภายใต้
กรอบ ASEANTOM 

     - จากการระดมความคิดเห็นในกลยุทธ์ที่ 1.1 สามารถสรุปได้ทั้งหมด 5 โครงการ 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า ให้รวมโครงการที่ 5 กับโครงการที่ 3 ให้เป็นโครงการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในกรอบของอาเซียนตอม โดยจะมีการพัฒนาความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  และส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     - เครือข่าย ASEANTOM ได้รับการยอมรับจาก IAEA ในฐานะเป็น Contact Point 
อย่างเป็นทางการแล้ว ควรมีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของ ASEANTOM เพื่อก าหนด
ทิศทาง และผลักดันให้เกิดการด าเนินการจริงในระดับปฏิบัติงาน โดยต้องท าให้หน่วยงาน
ภายในภูมิภาคอาเซียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่ายร่วมกันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย 
     - ควรมีจัดการประชุม International Conference เพื่อเป็นเวทีการน าเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิ มพ์
ในเอกสารการประชุม หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอาเซียน 
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ล ำดับที ่ ประเด็น ข้อคิดเห็นจำกที่ประชุม 
     - ขยายขอบเขตการด าเนินงานของ ASEANTOM ให้เช่ือมต่อกับเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการใช้ประโยชน์ โดยมี EURATOM เป็นต้นแบบ 

4 การส่ งเสริมสร้ าง
ศักยภาพให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์พัฒนา
บุ ค ล า ก ร ด้ า น
นิวเคลียร์และรังสี
ของ IAEA ในภูมิภาค
อาเซียน 

     - เนื่องจากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีหน่วยงานประสานของ IAEA คือ RCARO ที่เกาหลีแล้ว 
ประเทศไทยจึงควรริเริ่มพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านอื่น โดยที่ประชุมมีการเสนอว่า ควรผลักดัน
ประเทศไทยให้เป็น (Regional technical cooperation center) สาขาย่อยของ IAEA 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยการจัดท าหลักสูตรเพื่อบรรจุใน RTCC ให้กับหน่วยงานภายในภูมิภาค
อาเซียน สร้างศูนย์ (อาคาร) เรียนรู้ และสรรหาอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

5 โครงการสนับสนุน
ให้พัฒนาบุคลากร
เ พื่ อ ที่ จ ะ เ ข้ า ไ ป
ท า ง า น ใ น  IAEA 
แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร
ระหว่างประเทศ 

     - จากการระดมความคิดเห็นนั้น ปส. จะต้องจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย สนับสนุนทุนฝึกอบรม (On the job training)  สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์
เอกสารวิชาการนานาชาติ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ให้ข้อเสนอแนะว่า บทบาทของประเทศไทยใน IAEA นั้น สามารถเป็นได้หลายทาง โดยมีแนวทาง
ดังนี ้
       แนวทางที่ 1 การเข้าร่วมพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับกลยุทธ์ที่ 1.1 ถ้า ปส. ด าเนินการส าเร็จก็จะได้รับการยอมรับจาก IAEA ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้น  
       แนวทางที่ 2 ทางกระทรวงการต่างประเทศ จะต้องมีการประชุมและมีการติดตามงาน
อย่างต่อเนื่องกับองค์การต่างประเทศ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติและองค์การ
ระหว่างประเทศจะส่งเสริมบทบาทความน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทย  
       แนวทางที่ 3 จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ
เพื่อไปท างานใน IAEA ซึ่ง IAEA เคยขอให้ วท. คัดเลือก ผู้เช่ียวชาญหรือนักวิชาการด้าน
นิวเคลียร์ไปประจ าที่เวียนนาในต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งทาง วท. แจ้งว่าประเทศไทยยังขาดบุคลากรทีม่ี
ศักยภาพทางด้านนิวเคลียร์ ดังนั้นจึงขอให้ กพร. หรือฝ่ายการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ว่า ยังคงมีต าแหน่งตรงนั้นอยู่หรือไม่  
       แนวทางที่ 4 การเซ็นสัญญาระหว่าง CTBTO กับ IAEA ซึ่ง ปส. สามารถเชิญ CTBTO 
มาเป็นวิทยากรได้ โดย ปส. สามารถท างานข้ามกันได้ทั้งสองหน่วยงาน ถ้าหมดสัญญา
กับ CTBTO ก็สามารถข้ามไป IAEA ได้ พอหมดสัญญากับ IAEA ก็สามารถข้ามไป CTBTO ได้ 
จะท าให้ ปส. สามารถเข้าไปมีบทบาทส าคัญมกข้ึนเพราะเป็นสมาชิกอยู่แล้ว 
       แนวทางที่ 5 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรในเชิงรุก (Proactive) โดยจับคู่เทียบ
บุคลากรที่มีศักยภาพของไทยกับต าแหน่งต่างๆ ของ IAEA และผลักดันให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่งได้ 
เช่น การเป็น Lead country coordinator การเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการ หรือฝ่าย
บริหารที่ IAEA การเป็นผู้เช่ียวชาญของ IAEA เป็นต้น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ที่ 2.๑ : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐาน     
การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล 

โครงกำร/แผนงำน 2562 
2563 - 
2564 

2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1. โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
ออกใบอนุญำตให้ได้มำตรฐำน ISO, IMS 

     

2. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร 
ออกใบอนุญำต (Smart Licensing) 

     

3. โครงกำรศกึษำวิจัยมำตรกำรทำงกฎหมำย
ล ำดับรองในกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี

     

4. โครงกำรตรวจสอบและติดตำมกำรใช ้
วัสดุนิวเคลียร์และรังส ี

     

5. โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนควำมปลอดภัย      
6. โครงกำรจัดต้ังศูนย์ขอ้มลูด้ำนนิวเคลียร ์
และรงัสี (National regulation information 
center) 

     

7. โครงกำรหน่วยก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์แบบครบวงจร 
น ำร่องจังหวัดระยอง (Rayong Model) 

     

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล 

โครงกำร/แผนงำน 2562 
2563 - 
2564 

2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1. โครงกำรพัฒนำองค์กรด้ำนกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัย 

     

2. โครงกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคกำรตรวจวัด
และประเมินค่ำปริมำณรังสีส ำหรบัผู้ขอ
ใบอนุญำตใช้สำรรังสีชนิดไม่ปิดผนึกฯ 

     

3. โครงกำรเฝ้ำระวังภัย เตรียมควำมพร้อม
และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังส ี

     

4. โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแล 
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 

     

5. โครงกำรเสริมสร้ำงกรอบกำรตัดสินใจเพ่ือ
กำรอนุญำตสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 
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สรุปข้อคิดเห็นในกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำน ระยะ 20 ปี ของ ปส. 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ 

ล ำดับที ่ ประเด็น ข้อคิดเห็นจำกที่ประชุม 
1 การผลักดันหน่วยงานให้ เ ป็น

องค์กรอิสระ 
     - การผลักดัน ปส. ให้เป็นองค์กรอิสระนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ควรผลักดัน 
แต่กระท าได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากปัจจัยและขั้นตอนต่างๆ 
ภายในประเทศ ไม่เอื้ออ านวยต่อการผลักดัน ปส. ให้เป็นองค์กรอิสระได้ 
ทั้งนี้ ความเป็นอิสระของหน่วยงานตามนิยามของผู้เช่ียวชาญจาก IAEA 
นั้น ต้องประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังน้ี 
     1. ปัจจัยด้านโครงสร้าง คือ ปส. จะต้องไม่อยู่ภายใต้หน่วยงานใดๆ 
สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างอิสระโดยไม่ถูก
แทรกแซงด้านนโยบายจากหน่วยงานอ่ืน 
     2. ปัจจัยด้านงบประมาณ คือ ปส. จะต้องได้รับงบประมาณในส่วน
ภารกิจงานที่จ าเป็น โดยไม่ถูก สงป. พิจารณาปรับลดกรอบงบประมาณ 
นอกจากนี้ ในส่วนของแผนงานส าคัญที่ ปส. เสนอเข้า ครม. นั้น ครม. 
จะต้องอนุมัติให้ตามค าขอของ ปส. โดยไม่มีการปรับลดงบประมาณ
เช่นเดียวกัน 

2 แผนการด าเนินงานด้านการเฝ้า
ระวัง เตรียมความพร้อม และระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

     - ปส. ควรขยายขอบเขตภารกิจงานด้านการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังสี ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น โดยใช้ ศปส. และกลไกการจัดท า
งบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงพื้นที่  (Area based) เป็น
เครื่องมือ ซึ่งในอนาคต ปส. อาจผลักดันภารกิจพื้นฐานให้สามารถ
ด าเนินการผ่าน ศปส. ได้ 
     - ในทางปฏิบัติจริงนั้นอาจเกิดปัญหาและท าได้ยาก เนื่องจาก
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่นั้น หน่วยงานจะต้อง
เสนอแผนงานให้ได้รับการบรรจุลงในแผนระดับจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 
แผนระดับจังหวัดจะมุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นหลัก  
จึงท าให้การน าภารกิจด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีไปผูกนั้นกระท าได้ยากและไม่สอดคล้องกับแผนระดับ
จังหวัดดังกล่าว ปส. จึงอาจจะต้องใช้วิธีการน าแผนงานไปผูกกับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่มีภารกิจด้านการเฝ้าระวังภัยที่เด่นชัดแทน เช่น กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

3 การปร ับปร ุง ชื ่อ โครงการให้มี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
มากยิ่งข้ึน 

     - ในการตั้งชื่อโครงการนั้น ควรใช้ชื่อโครงการที่แสดงวัตถุประสงค์
ในภาพกว้างแทนการระบุอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น โครงการสนับสนุน
ด้านเทคนิคการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีส าหรับผู้ขอใบอนุญาต
ใช้สารรังสีชนิดไม่ปิดผนึกฯ ควรปรับเป็น โครงการพัฒนาเทคนิค
การตรวจวัดเพื่อสนับสนุนด้านต่างๆ แทน 

   
   



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๑๙ 

ล ำดับที ่ ประเด็น ข้อคิดเห็นจำกที่ประชุม 
4 นโยบายด้านระบบการจัดการ

แ บ บ บู ร ณ า ก า ร  ( Integrated 
Management System : IMS) 
แ ล ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อ ง ค์ ก ร 
(Enterprise Architecture : EA) 

     - ขณะนี้ วท. ค่อนข้างให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบการจัดการ
แ บ บ บู ร ณา กา ร  ( Integrated Management System : IMS) แ ละ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) มากขึ้น โดยเริ่มมี
การบรรจุเรื่องนี้เข้าไปในแผนดิจิทัล วท. ซึ่งถ้าจะพัฒนา ปส. ให้ได้
มาตรฐาน IMS นั้น ในขั้นแรก ปส. จะต้องรวบรวมกระบวนการท างาน 
ทุกอย่างก่อน จากนั้นจึงปรับลดกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อนลง เพื่อให้
โครงสร้างองค์กรและกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ซึ่งการท า EA ก็เป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรใหไ้ปสู่ 
IMS ได้เช่นกัน  

5 โครงการ/แผนงานที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงหรือเกี่ยวเนื่องกัน 

     - โครงการหรือแผนงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเกี่ยวเนื่องกัน 
สามารถน ามารวมเป็นโครงการเดียวกันหรือแยกออกจากกันให้ชัดเจนก็ได้ 
ไม่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ออกใบอนุญาตให้ได้มาตรฐาน ISO, IMS เป็นการพัฒนากระบวนการออก
ใบอนุญาตให้ได้มาตรฐาน และโครงการพัฒนากระบวนการออก
ใบอนุญาตโดยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ท้ังนี้ ส าหรับโครงการด้านการ
ปรับปรุงระบบการท างานนั้น ปส. สามารถด าเนินการได้ทันที แม้จะยังไม่
สมบูรณ์ทั้งหมด โดยจะต้องก าหนดเอกสาร ข้ันตอน และกระบวนการ
ท างานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เมื่อ ปส. มีระบบ
การปฏิบัติงานที่ดีแล้วจึงค่อยด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้สามารถด าเนินการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบออนไลน์ได้ (Smart) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ที่ 3.๑ : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

โครงกำร/แผนงำน 2562 
2563 - 
2564 

2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร (HRD)      
2. โครงกำรประเมินศักยภำพบุคลำกร 
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี

     

3. โครงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพบุคลำกร 
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 

     

4. โครงกำร Nuclear New Gen      
5. โครงกำรเพำะเมล็ดพันธุ์แห่งควำม
ปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์และรังส ี

     

6. โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำร
เรียนรู้ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในระดับเอเชีย 

     

7. โครงกำรพัฒนำผู้ตรวจสอบ (Inspector) 
ให้มีมำตรฐำน 

     

8. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนนิวเคลียร์ 
และรังสีส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีใน ปส. 

     

9. โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ในระดับองค์กรส ำหรบับุคลำกร 
ที่เข้ำร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ทั้งใน 
และต่ำงประเทศ 

     

10. โครงกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
(Knowledge Management) ด้ำนนิวเคลียร์
และรังส ี

     

11. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนนิวเคลียร์
และรังสีในระดับมัธยมศกึษำตอนต้น/วัย
ปฏิบัติงำน/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนทำงรังสี/
ประชำชนที่ไปใช้บริกำรสถำนพยำบำลที่มี 
กำรใชร้ังสี/บุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

     

12. โครงกำรส่งเสรมิควำมร่วมมือและ
แสวงหำโอกำสในกำรสนับสนุนบุคลำกร 
ใหไ้ด้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

     

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๑ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

โครงการ/แผนงาน 2562 
2563 - 
2564 

2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบติักำร 
ทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงสมบรูณ์แบบ 

     

2. โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำร 
ด้ำนสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี กำรตรวจวัดรังสี 
จำกภำยในร่ำงกำย 

     

3. โครงกำรสร้ำงและพัฒนำหน่วยสนับสนุน
ด้ำนเทคนิค (TSO) 

     

4. โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบอ ำนวย 
ควำมสะดวก (Management System) 

     

5. โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม 
ควำมปลอดภัย (Safety Culture) 

     

6. โครงกำรส่งเสรมิวัฒนธรรมควำมมั่นคง
ปลอดภัย (Safety Culture) 

     

7. โครงกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ขจัด 
กำกกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์
ของประเทศ 

     

8. กำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยเพ่ือส่งเสริม
กำรก ำกับดูแลด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

     

9. โครงกำรวจิัยเพ่ือพัฒนำกฎระเบียบ 
ในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำน 
นิวเคลียร์และรังส ี

     

10. โครงกำร N&R Award      
11. โครงกำรวิจัยเพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแล
ด้ำนนิวเคลียร์และรังส ี

     

12. โครงกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำง 
Service Provider 

     

13. โครงกำรศูนย์กลำงกำรวิจัยด้ำน 
มำตรวิทยำทำงรังสีแห่งเอเชีย 

     

14. โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัย 
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี

     

15. โครงกำรงำนวิจัยผลกระทบทำงรังส ี
ต่อสังคมและประชำชน 

     

 
 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๒ 

สรุปข้อคิดเห็นในกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำน ระยะ 20 ปี ของ ปส. 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 

ล ำดับที ่ ประเด็น ข้อคิดเห็นจำกที่ประชุม 
1 การก าหนดหมวดหมู่

โครงการ ตามกลยุทธ์ 
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร /
แผนงานที่มีลักษณะ
คล้ายคลึง หรือเกี่ยว
เนื่องกัน 

     - โครงการมีลักษณะต่อเนื่องหรือมีกิจกรรมคล้ายคลึงกัน เช่น โครงการประเมิน
ศักยภาพ/โครงการสร้างศักยภาพ และโครงการ safety culture /โครงการ security 
culture เป็นต้น สามารถรวมเป็นโครงการเดียวกันได้ จึงควรก าหนดรหัสหรือ
สัญลักษณ์ของแต่ละโครงการให้ชัดเจนว่าเป็นโครงการแยกเฉพาะหรือเป็นโครงการ
เดียวกัน เพียงแต่จะต้องแบ่งช่วงระยะเวลาการด าเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 
     - ในกระบวนการระดมความคิดเห็นมีการแยกประเด็น กลยุทธ์ที่ 3.2 เป็นการ
วิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับช่ือของกลยุทธ์ที่เป็น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ ตามช่ือยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การผลิตและพัฒนาก าลังคนและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
     - โครงการในหมวดหมู่พัฒนาโครงสร้างและสนับสนุนการวิจัยให้ย้ายไปอยู่ใน
หมวดหมู่งานวิจัย 

2 ก า ร ป รั บ ป รุ ง ช่ื อ
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
รายละเอียดโครงการ
ให้มีความสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน 

     - โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่างสมบูรณ์แบบ 
ควรปรับปรุงช่ือโครงการให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ เพราะอาจท าให้เกิดความสับสนได้ 
เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างอาคารอยู่แล้ว จึงไม่ใช่โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ 
แต่หากเห็นว่าโครงการปัจจุบันเมื่อแล้วเสร็จจะมีเฉพาะในส่วนของอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคเท่านั้น ยังไม่มีความพร้อมด้านห้องปฏิบัตกิาร จึงต้องการเสนอโครงการ
ใหม่เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการให้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นช่ือโครงการจึง
ควรตัดค าว่าก่อสร้างออกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     - โครงการสร้างและพัฒนาหน่วยสนับสนุน (Technical Support Organization 
: TSO) ยังไม่มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนว่าจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้อย่างไร 
และควรเลือกใช้ค าว่าจัดตั้งหรือสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     - โครงการบริหารจัดการกากกัมมนัตรังสีถ้าหากเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่ง 
ปส. และ สทน. ควรระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และควรร่วมกันจัดท า  Action Plan 
รวมทั้งก าหนดหน่วยงานท่ีเป็นผู้เสนอของบประมาณให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๓ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.๑ : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

โครงกำร/แผนงำน 2562 
2563 - 
2564 

2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1. ศึกษำวิจัยกำรใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร ์
และรังส ี

     

2. ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องก ำเนิด
รังสีให้มำกขึ้น 

     

3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกำรใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ขั้นสูง 

     

4. เตรียมควำมพร้อมรองรับโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนนิวเคลียร์ 

     

กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

โครงกำร/แผนงำน 2562 
2563 - 
2564 

2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1. สื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยในเรื่องจ ำเป็น
เร่งด่วน 

     

2. แผนยุทธศำสตร์กำรประชำสมัพันธ์/
กลุ่มเป้ำหมำย 

     

3. กำรเชญิผู้น ำประเทศมำศึกษำดูงำน 
ด้ำนนิวเคลียร์และรังส ี

     

4. จัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนนิวเคลียร์และรังส ี      
5. กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลทำงนิวเคลียร์
และรังส ี

     

6. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกบับุคคล 
ในพ้ืนที่ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๔ 

สรุปข้อคิดเห็นในกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำน ระยะ 20 ปี ของ ปส. 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ 

ล ำดับที ่ ประเด็น ข้อคิดเห็นจำกที่ประชุม 
1 ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
นิวเคลียร์ขั้นสูง 

     - ปส. ควรมีการวางเป้าหมายด้านการวิจัยและพัฒนา ให้มีความแน่ชัด 
โดยจะต้องด าเนินการศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนให้
การก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีเกิดความปลอดภัย โดยอาจก าหนด
เป็นเป้าหมายระยะกลาง (10 ปี) หรือเป้าหมายระยะยาว (20 ปี) ก็ได้ 

2 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากเครื่องก าเนิดรังสีให้มาก
ขึ้น 

     - ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสี
ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งในปัจจุบัน การใช้
วัสดุกัมตรังสีมีแนวโน้มที่ลดลง 

3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ช้ันสูง 

    - ส าหรับประเด็นการติดตามเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์ ปส. ควรมีการ
จัดตั้งกลุ่มติดตามเทคโนโลยี เพื่อศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์
และรังสีของโลก ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเลือกใช้
เทคโนโลยีกับประเทศไทย นอกจากนี้ ปส. ควรส่งเสริมผลักดันเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ 
เช่น เทคโนโลยี SMR (Small Modular Reactor) 

4 กา ร เ ต รี ย มคว ามพร้ อ ม
รองรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ 

     - ปส. จะต้องน าเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมรองรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์แก่คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เช่น ข้อมูลของโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ และสถานะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศต่างๆ เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเวียดนาม 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการตัดสินใจก่อสร้างโครงการ 
     - ปส. จะต้องมีการจัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อรองรับสถานการณ์ของประเทศใน 10 ปี
ข้างหน้า โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
นักการเมือง นักกฎหมาย และการเตรียมความพร้อมในการก ากับดูแล
ความปลอดภัย แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยจะยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ก็ตาม 

5 การประชาสัมพันธ์ และ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายใน
เรื่องจ าเป็นเร่งด่วน 

     - ประชาชนบางส่วนมีความคิดเห็นที่แตกต่าง และไม่ เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่กลุ่มบุคคล
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

6 แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
ประชาสัมพันธ ์

     - ปส. จะต้องด าเนินการก าหนดเป้าหมายด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน ให้ครอบคลุมตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปี โดยแบ่งเป้าหมาย
เป็นระยะๆ เช่น ภายใน 5 ปี ปส. จะต้องมีแผนด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานและมีคณะกรรมการในการขับเคลื่อนแผนด้านการประชาสัมพันธ์
ให้เกิดการปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
     - ปส. จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
จนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้
พลังงานทางเลือกในอนาคตของประเทศ 

   



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๕ 

ล ำดับที ่ ประเด็น ข้อคิดเห็นจำกที่ประชุม 
7 การเ ชิญผู้น าประเทศมา

ศึกษาดูงานด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

     - ด าเนินการจัดงาน “เปิดบ้านส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ” และเชิญผู้น า
ระดับประเทศเข้าร่วมงาน 

8 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน
นิวเคลียร์และรังสี 

     - ปส. ควรด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ 

9 การบริหารจัดการฐานข้อมูล
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

     - จัดท าฐานข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสี ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้มี
การบูรณาการด้านข้อมูล 

10 การสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับบุคคลในพ้ืนท่ี 

     - สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่บุคคลในพ้ืนที่ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
บุคคลในพื้นที ่

 

 



 

 

 

 
ส่วนที่ 3 
     ประมวลภำพ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์น ำไปสู่กำรปฏิบตัิ” 
 

   รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์น ำไปสู่กำรปฏิบัติ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๖ 

ประมวลภำพ 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ” 
วันที่ 31 มีนำคม – 1 เมษำยน 2560 ณ โรงแรม เฮอริเทจ จ. ชลบุรี 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๘ 

 

 

 

 

 

    คณะผู้บริหำร 
1. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
4. นางประไพพิศ สุปรารภ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 

    ส ำนักผู้เชี่ยวชำญ (สชช.) 
5. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   ด้านพลังงานปรมาณ ู
6. นางสาวอุษา กัลลประวิทย์ รักษาการท่ีปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู 
7. นายอารักษ ์ วิทิตธีรานนท์ รั กษาการผู้ เ ชี่ ย วชาญ เฉพาะด้ านการประ เมิ น ค่ า

กัมมันตภาพรังสี 

    ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สล.)  
8. นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
9. นางผกานันท์ เมฆวิไล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
10. นางสาวพรพิมล สุดเสือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
11. นายอภิชาต อุทธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
12. นางสาววัฒนา ช่างหิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13. นางสาวสมใจ ยกทรัพย ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
14. นายมนตรี กุดป้อง ช่างระบบน้ า ช 2 
15. นางสาวสวนิตย์ มีหนองใหญ ่ เจ้าหน้าที่พัสดุช านาญงาน 
16. นางสาวชลธิชา ชูตระกูล เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน 
17. นางสาวณัฏฐวรรณ  ทรงภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

    ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ (สน.) 
18. นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
19. นางสาวตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
20. นายภานุพงศ ์ พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
21. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
22. นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
23. นายเอนก โคตรบุญเรือง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน 
 

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตรน์ ำไปสู่กำรปฏบิัต”ิ 

วันที่ 31 มีนำคม – 1 เมษำยน 2560 ณ โรงแรม เฮอริเทจ จ. ชลบุรี 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๒๙ 

  ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี (สร.)  

24. นางเพ็ญนภา กัญชนะ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
25. นางรัตนาภรณ์ ชอบเพราะ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ  
26. นายทศดล สันถวไมตรี นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
27. นางสาวกาหลง อุ่ยยะเสถียร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
28. นางสาวศิธร ปถมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
29. นายสรทศ ตันติธีรวิทย์ วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
30. นายชลกานต์ เอ่ียมส าอางค์ วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
31. นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 

  ส ำนักสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู (สส.) 

32. นางดารุณ ี พีขุนทด นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
33. นายยุทธนา ตุ้มน้อย นักชีววิทยารังสีช านาญการพิเศษ 
34. นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
35. นายวิทิต ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ  
36. นางอารีรักษ ์ เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
37. นางสาวสุภัทรา วิเศษพจนกิจ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
38. นางสาวอิสริยา ชัยรัมย์ นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 

  ส ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ (สบ.) 

39. นายธงชัย สุดประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู 
40. นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
41. นายธวัชชัย เต็งชัยภูม ิ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
42. นางสาวกมลพร ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
43. นางศันสนีย์ บริรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
44. นางสาวนุชจรีย์ สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
45. นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
46. นางสาวนันทภรณ์ มณีจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
47. นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
48. นางสาวชลธชา เมธีกิตติศักดิ ์ บรรณารักษ์ 
49. นายเฉลียว กลิ่นกมล เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 
50. นางสุพร อภัยรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ 
 
 
 



 

รายงานสรุปผลการประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั” ๓๐ 

   ศูนย์เฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี (ศรฉ.) 
51. นางสาวศุกร์ภิริยา มีศิลป์ นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 
52. นางสาวริษา รีวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

   ศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติประจ ำภูมิภำค (ศปส.) 
53. นางสาววราภรณ์ วิชาชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
54. นางสาวยุวันดา สุดสม เจ้าหน้าที่บริหารและประสานงานทั่วไป 

   กลุ่มพัฒนำระบบบริกำร (ก.พ.ร.)   
55. ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์ หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
56. นางสาวสุประวีณ์ รวีรุ่งโพธิ์สกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  กลุ่มกฎหมำยและสนธิสัญญำ 
57. นายไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ  
58. นายอิศรา พงศ์มโนภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
59. นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

  คณะท ำงำน 
60. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
61. นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
62. นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
63. นางสาวเสาวนีย์ กรีพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
64. นางสาววรวรรณ รักษาสังข ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
65. นายสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
66. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
67. นายเอกพล นวพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
68. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
69. นางแก้วกาญจน์ เจติกานนท ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
70. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
71. นายอนุพงศ ์ บุสทิพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
72. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
73. นางสาวฑิญาภรณ์ มั่งค่ัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
74. นายอภิวัฒน์ โพธิสมบัติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
75. นายสมนึก เจริญข า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 

 

  ที่ปรึกษำ 
 

 คณะผู้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 

 
 
1. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. นายธงชัย สุดประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู 

 

 
 
1. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวเสาวนีย์ กรีพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
3. นางสาววรวรรณ รักษาสังข ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นายสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายเอกพล นวพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
7. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นายอนุพงศ ์ บุสทิพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


