
 

 

 

รายงานสรุปรายละเอียดผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2557 – 2561” 
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 
ส านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู   ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

กรกฎาคม 2556 



สารบัญ 

หน้า 

 สรุปรายละเอียดผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนและปรับปรุง      1 
แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2557-2561” 
วันที่  5  มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
 

 สรุปผลข้อเสนอแนะของนายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว อดีต ลปส.        7 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 4 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

 สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง    10 
“การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2557-2561”วันที่  5  มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ        25 



             

            สรุปผลการประชุม 5 มถิุนายน 2556   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายละเอียดผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2557 – 2561” 
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สรุปรายละเอียดผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

พ.ศ. 2557-2561” 
วันที่  5  มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ตามที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ได้ด าเนินการจัดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเ พ่ือสันติ  พ .ศ. 2557-2561”  
วันที่  5  มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปส. ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและการจัดท ายุทธศาสตร์
ประเทศ และให้บุคลากรของ ปส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ร่วมกันก าหนดทิศทาง ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต ซึ่งการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง 
ดังนี้ 

 ช่วงเช้า เป็นการระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของข้าราชการส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางต่อการพัฒนาของส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติในประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมต่อไป  

 ช่วงบ่าย เป็นการสรุปผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข้าราชการส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และน าผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอก ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการให้บริการและการท างาน ตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเร็วได้อย่างถูกต้อง 

 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 136 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ   จ านวน     56  คน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ     จ านวน   6   คน 
3.  โรงพยาบาล      จ านวน   5 คน 

 4.   ภาคเอกชน      จ านวน     5  คน 
 5.   สถาบันอุดมศึกษา     จ านวน     3   คน 
 6.   เจ้าหน้าที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   จ านวน    61  คน 
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สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นแผนยุทธศาสตร์ (ช่วงเช้า) 

 
 ที่ประชุมได้มีความคิดเห็นและสรุปผลให้มีการปรับเปลี่ยนพันธกิจดังนี้ 

พันธกิจเดิม พันธกิจจากการระดมความคิดเห็น 
1.พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม    
2. ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล    
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็ง
ในการวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
4. ประสานงานและด าเนินการด้านพันธกรณี
ความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์    
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้าน
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้แก่
ประชาชน 
 

1.พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม    
2. ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล    
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็ง
ในการวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
4. ด าเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์    
5. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วน
ร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน 
 

 
 ที่ประชุมได้มีความคิดเห็นและสรุปผลให้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์เดิม ยุทธศาสตร์จากการระดมความคิดเห็น 
1. การควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนัก
เชิงรุกด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
3. เสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
 

1. การควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้  การสร้างความ
ตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
3. เสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
4. การเสนอแนะนโยบายและแผนกฎหมาย ข้อ
ระเบียบด้านพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
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 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
1. พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 มาตรา 9 (1) บัญญัติให้คณะกรรมการพลังงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ป.ส.) มีอ านาจหน้าที่วางนโยบาย ก่อให้เกิด ส่งเสริมและควบคุม  โดย ส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ (ปส.) ยังเป็นฝ่ายเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและ
ด าเนินการเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปสู่ 
การปฏิบัติและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

2. ควรมีการปรับแก้ไข พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2508 ในส่วนของอ านาจหน้าที่ของ ปส. ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้การก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ภารกิจประจ าที่ต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย หรือระเบียบและสนับสนุนต่อการด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ 
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สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นแผนยุทธศาสตร์ (ช่วงบ่าย) 
 

 วิสัยทัศน์ 
1. ควรระบุความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งให้ชัดเจน เพ่ือก าหนดพันธกิจ และยุทธศาสตร์ให้เป็นไป

ตามวิสัยทัศน์ ที่ก าหนด และให้มีการพิจารณาองค์รวมของกฎหมายโดยการวิเคราะห์ SWOT ด้วย รวมทั้งให้มี 
Scenario Planning โดยจะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความเป็นไปได้ในอนาคต เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการท างานของ ปส. ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และโครงสร้างของหน่วยงานก ากับควรเป็นหน่วยงาน
อิสระ ซึ่งหน่วยงานด้านการก ากับจะมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต และการสอบเทียบเครื่องมือ
ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 

2. ...ความเป็นเลิศด้านก ากับ .... เห็นว่าข้อความดังกล่าวเน้นเรื่องการแข่งขัน ควรปรับเปลี่ยน                
เป็นหน่วยที่จะน ากลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่องการก ากับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  ซึ่งการที่จะเป็นผู้น า
ของกลุ่มอาเซียนนั้น ต้องขยายฐานข้อมูลดังกล่าวให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย 
 

 พันธกิจ 
1. ข้อ 4 ประสานงานและด าเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ ควรปรับแก้ไข “เป็นศูนย์ประสานงานด้านความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงและพันธกรณี” 
 

 แผนยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ควร

ปรับเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เนื่องจากเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการก ากับดูแล ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานการ
ด าเนินงานต่อไปในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2  

2. ยุทธศาสตร์ของ ปส. ส่วนใหญ่จะมีลักษณะงานในเชิงป้องกันอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้ครอบคลุมลักษณะ
งานงานเชิงป้องกันครบทุกด้าน ควรเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ความพร้อมในการเผชิญเหตุเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี  
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญ ควรจะครอบคลุมถึงส่วนราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรหรือบทเรียน
ให้กับนักเรียนว่าเราจะอยู่ร่วมกับนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างปลอดภัยอย่างไร  

4. ให้มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ด้านนิวเคลียร์ รังสี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งยุทธศาสตร์การให้ความรู้ ความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 

 ตัวช้ีวัด 
1. ตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความ

ปลดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวควรเป็นตัวชี้วัดของพันธกิจที่ 1 พัฒนา
กฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
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2. ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตาม
แผนที่ก าหนด ไมม่ีความท้าทาย 

 
 กลยุทธ์ 

1. กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์แก่ประชาชน ควรจะเป็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 ส่วนยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานนิวเคลียร์ เป็น
กระบวนการด าเนินงาน ควรทีจ่ะเป็นกลยุทธ์ 

2. กลยุทธ์ควรสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ส่วนอ านาจหน้าที่ของ ปส. คือ 
การเสนอแนะนโยบายด้านพลังงานปรมาณู ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ และให้มีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณู ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ควรปรับแก้เป็น การควบคุมความ
ปลอดภัย มิใช่การควบคุมการใช้ประโยชน์ ประกอบกับเพ่ือให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ที่จะสามารถก ากับดูแลความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมี
เครื่องมือที่สามารถใช้ด าเนินการในแผนงาน/โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านใดด้าน
หนึ่งในอาเซียน รวมทั้งให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Career Path) 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ควรปรับแก้ไขให้คลอบคลุมการด าเนินงานในส่วน
ของวัสดุนิวเคลียร์และการเข้าสู่ AC ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส าหรับ
โครงสร้างใหม่นั้นได้เพ่ิมเติมในส่วนของศูนย์ปรมาณูภูมิภาค และโครงการสถานีตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีใน
สินค้าและบุคคล ซึ่งประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน
ปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน วิสัยทัศน์ควรเป็นสิ่งที่ท้าทายและมีระยะเวลาก ากับ และให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งลดผลกระทบและตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
คือ การตั้ งสถานี เฝ้ าระวังภัยทางรั งสีของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ งตามแนวชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. การที่ ปส. จะเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งในอาเซียน โดยเฉพาะการก าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการ
เฝ้าระวังภัยทางรังสี (ศูนย์การวัดรังสี) นั้น จะต้องด าเนินการด้านนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีสถานีเฝ้าระวัง
ภัยทางรังสี ที่สามารถตรวจวัดผลทางรังสีที่มาจากการเริ่มทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ดังนั้น การที่จะเป็นเลิศนั้น
จ าเป็นที่จะต้องมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี โดยต้องวัดให้ได้ว่าค่าที่ได้เป็นอะไร หากรังสีเพ่ิมขึ้น มาจากที่ไหน 
เนื่องจากอะไร  มีวิธีการป้องกันผลกระทบนั้นอย่างไร สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อมา คือ ต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้ชัดเจน ที่จะสามารถก าหนดภารกิจของ ปส. ให้สอดคล้องตรงกัน และน าไปบังคับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนหรือหน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งประโยชน์ โทษ วิธีการป้องการและผลกระทบที่อาจ จะเกิด
ขึ้นกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่าเป็นอย่างไร  

4. ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ โดยอาจ
ชี้แจงหรือท าความเข้าใจกับผู้บริหารในเบื้องต้น ถึงประโยชน์จากการใช้นโยบายดังกล่าวว่ามีนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างไรบ้าง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนโยบายฯ อย่างจริงจัง และให้หน่วยงาน             
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ที่เก่ียวข้อง สามารถใช้เป็นแนวทางในการน าพลังงานปรมาณูให้ไปสู่เป้าหมายตามแผนที่ก าหนด และ ปส. จะ
เป็นหน่วยงานด้านก ากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย แผนงาน มาตรการ หรือ              
มีระบบการตรวจสอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถก าหนด                 
ทิศทางการด าเนินงานของ ปส. ต่อไป 

5. ควรมีการสัมมนา หารือ วิธีการป้องกัน และวิจัย รวมทั้งส่งเสริมความรู้เข้าใจด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเพ่ิมเติมข้อความเข้าไปในกลยุทธ์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์แก่ประชาชน  

6. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างความเข้าใจในหลักการ
เบื้องต้นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งให้มีกิจกรรมสานความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน  เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับสังคมและประชาชน ซึ่งจะท าให้
การด าเนินงานของ ปส. มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

7. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านพลังงานนิวเคลียร์ในระดับรากหญ้า ปส. ได้ด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรเรื่องดังกล่าวในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้ สพฐ . เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับนักเรียน 

8. การจัดท าแผนการด าเนินงานในอนาคต ปส. ได้จัดท า Foresight  MiniForesight  และ 
Scenario ของแต่ละส านัก โดยเฉพาะแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือให้ทราบถึงการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงานและการประสานงาน ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพ้ืนที่เกิดเหตุให้มีความรวดเร็ว 
ถูกต้องและปลอดภัย 

9. พันธกิจถ้าจะเขียนให้ดี ต้องรู้ว่า ผู้รับบริการเป็นใคร ความต้องการของผู้รับบริการเป็นอย่างไร                 
รู้ว่าเราเป็นอย่างไร และจะท าอย่างไรเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการท าอย่างไร ซึ่งพันธกิจคือ 
สิ่งที่ต้องท าตามวิสัยทัศน์ ดังนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับ พันธกิจจึงไม่จ าเป็นต้องมีมากเกินไป โดยให้
ครอบคลุม 3 P 1 F 1 E  

Protection (Public health) worker ,  
Preservation of the environment ,  
Promotion of the national security ,  
Fulfillment of the international publication ,  
Encouraging Innovation safety culture 
10. ควรมี Web site และรายงานประจ าปี (Annual Report) ฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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สรุปผลข้อเสนอแนะของนายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว 
(อดีต ลปส.) 

เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
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สรุปผลข้อเสนอแนะของนายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว อดีต ลปส. 

เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 4 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

 
 วิสัยทัศน์  

1. การจัดท าวิสัยทัศน์ควรก าหนดว่าเมื่อไรและด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
(When&How) 
 

 พันธกิจ  
1. พันธกิจของหน่วยงาน  Regulator ควรมีการก าหนดด้วยกัน 5 หลัก คือ  3P 1F 1E: 

Protection  (การปกป้อง),  
Prevention  (การป้องกัน),  
Promotion  (การสนับสนุน),  
Fulfillment  (การบรรลุเป้าหมาย),  
Encouraging innovation in nuclear safety culture (การส่งเสริมนวัตกรรมในวัฒนธรรม
ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์) 
Evaluation   (การประเมินผล) ปส. ต้องประเมินว่าในปัจจุบัน ปส. ท าสิ่งที่ต้องท าถึงไหน 
และแผนฯต้องท าให้คนของ ปส. เห็นว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร มีเป้าหมายที่จะเดินอย่างไร 
(When&How)  
 

 ค่านิยม 
1. ATOMSE : 
Accountability for socialresponsibility   มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
Transparency in nuclear regularity process   มีความโปรงใส่และตรวจสอบได ้
Occupational regulatory decision   มีการตัดสินอย่างเป็นมืออาชีพ 
Modernized regulatory activity   มีความทันสมัยในการควบคุมก ากับดูแล 
  ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีในกิจกรรมต่างๆ 
Service mind for public  บริการสาธารณะ 
Environment for all   สิ่งแวดล้อมท้ังหมด 
2. ต้ังSlogan“คน ปส. เพ่ือ ปส.” 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ให้หาดูว่า Safety culture มี KPI อะไรบ้าง 
2. แผนยุทธศาสตร์ให้จัดท าเป็น 2 version คือ ใช้ส าหรับการพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือให้ ปส. สามารถ

พัฒนาการด าเนินงานได้ และใช้ส าหรับการน าเสนอต่อส านักงบประมาณ 
3. หน่วยงานในก ากับประเทศอ่ืนในเอเชีย ตั้งเป้าที่จะเป็น World class ไม่ใช่แค่ ASEAN 

 การจัดท าตัวชี้วัด 
1. ตัวชี้วัดจะต้องแสดงว่าเป็น “ศักยภาพ (potential)”ที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์ 
2. KPI ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ไม่สัมพันธ์กับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 

 
 การด าเนินงานทั่วไปของ ปส.  

1. เขียนที่มาที่ไปต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของ ปส. และรวบรวมเข้า website และต้องจ้างท า 
website ภาษาอังกฤษ update เสมอให้มีความล่าสุดตลอด 

2. Annual report ก็ต้องท าเป็นภาษาอังกฤษ จ้างคนแปล และให้รองประไพพิศเป็นผู้ตรวจทาน 
3. ในการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มีเงื่อนไขในการจ้างโดยจะต้องมีคน ปส. อยุ่ในคณะ

ด าเนินงาน ซึ่งอย่างน้อยเป็นระดับผู้อ านวยการที่ได้เกษียณไปแล้วคอยแนะน าและติดตามการด าเนินงาน  
เนื่องจากที่ปรึกษาโครงการจะไม่ทราบรายละเอียดการด าเนินงานของ ปส.  

4. หาโครงการที่เป็นจุดขายของ ปส. และชื่อโครงการ จะต้องไม่เป็นชื่อโครงการปฏิบัติ ถ้าท าเสนอ
ส านักงบไม่เป็นไร แต่ต้องมีอีก version 

5. การด าเนินโครงการจะต้องเป็นการด าเนินงานเข้าสู่ Hub ASEAN Hub/Asia Hub/IAEA Hub 
โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นหลายโครงการ เน้นโครงการส าคัญเพ่ือให้เข้าสู่วิสัยทัศน์(เป็นเลิศของอาเซียน) 

6. โครงการที่น่าสนใจในการด าเนินงานของ ปส. ณ ปัจจุบัน เช่น  
- นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ (ชื่อโครงการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์และรังสี ไม่ใช่พิสูจน์

เอกลักษณ์ เพราะรังสีไม่มีการพิสูจน์เอกลักษณ์มีเฉพาะนิวเคลียร์อย่างเดียว) 
- สถานีเฝ้าระวัง (ถ้าไม่รีบด าเนินการในการจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในปี 2560 การ

ด าเนินการดังกล่าวจะไม่มีความจ าเป็นเนื่องจากประเทศเวียดนามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และจะสร้างศูนย์
เฝ้าระวังอย่างน้อย 20 สถานี) 

7. ASEANTOM ควรรีบด าเนินการ 
 8. ปส. ต้องเลือก 1-2 โครงการแล้วผลักดันให้ไปเต็มที่จนคนอ่ืนตามไม่ทัน (The best) 

9. โครงการอาคารมาตรวิทยาทางรังสีแห่งชาติ 
- อาคารมาตรวิทยาทางรังสีแห่งชาติ ต้องเก็บที่มาท่ีไปประวัติศาสตร์ทั้งหมดในการด าเนินงานเอาไว้   
- โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ไม่รู้โครงการคืออะไร และต้องให้ความหมายว่าคือ

อะไรและท าอะไร เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
10. กนผ. ต้องมีข้อมูล backup ให้ ลปส. เพ่ือจะได้ defend กับ รมว.วท. และ ปกท.วท. ได ้
11. ต้องด าเนินการหา AC/AEC Project ให้เราเป็น Leader เช่น Gate Monitoring โดยปัจจุบัน 

ทางกรมศุลกากรด าเนินการเรื่องนี้อยู่ โดยไม่ตอบรับเรา ตอนอยู่ในขั้นส ารวจว่า ได้ด าเนินการครบทุกด่าน
หรือไม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีงบประมาณในการด าเนิน 200,000 บาท 
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12. ถ้าโครงการประสบความส าเร็จ งบประมาณเข้าสู่  ปส. ปส. ก็จะสามารถก้าวกระโดดไปได ้
13. แผนจึงต้องท าให้ดี คนรุ่นใหม่ต้องพัฒนา   

 14. หากไม่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ต้องกลไกระบุไว้ว่า ถ้าไม่มีการสนับสนุน
ต้องการกองทุน ให้ชัดเจนเหมือน วทน. 

 
 รายละเอียดในเอกสารน าเสนอเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

1. หน้า 1 นโยบายอื่นไม่ค่อยส าคัญ ส่วนใหญ่มาจากทางด้านซ้ายมือ คือ  
- นโยบาย ลปส.   
- แผนวิจัย ขึ้นอยู่กับ ผอ. ส านัก โดยในการจัดประชุม 50 ปี  ปส. ได้ด าเนินการประชุมเกี่ยวกับ

งานวิจัยซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจจ านวนมาก เห็นควรน าเสนอให้ ลปส.พิจารณา แลตามมติครม. 2532 เขียนว่า 
ปส. เป็นหน่วยงานวิจัยทางด้านก ากับ 

2. โครงการมาตรวัดชีววิทยาทางรังสีและประเมินค่าปริมาณรังสีภายในร่างกาย แผนการด าเนินงาน
ต้องมีความเข้มข้นกว่านี้  และชื่อโครงการต้องมีความทันสมัยและท้าทายกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้ตัดออกได้ไหม 
หรือไม่อย่างนั้นให้ไปอยู่ในโครงการย่อยภายใต้โครงการใหญ่ 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยของเครื่องทางการแพทย์ ชื่อมันไม่สื่อ
เพราะเครื่องมือทางการแพทย์มีตั้งแต่เครื่องตัดเล็บไปจนถึงเครื่องใหญ่ๆ โดยต้องบอกว่าคืออะไร ไม่ใช่
เครื่องมือทางการแพทย์  

4. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ไม่ทราบว่าด าเนินการอะไร ช่วยดูตรวจสอบ
และตอ้งตั้งชื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย  

5. โครงการ  Biodose ต้องเสนอแนะว่าต้องท าอะไรมากว่าไม่ใช่การด าเนินงานประจ า โดยให้
นักเรียนทุนที่จบสาขาท่ีเกี่ยวข้องมาช่วยด าเนินการเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้ประโยชน์ส าหรับ
ประเทศไทย   

 
 แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

1. แผนงาน : การควบคุมการใช้สารรังสีไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ไม่เห็นด้วยกับการใช้ค าว่า 
ควบคุม  และการใช้รังสี เพราะว่าการควบคุมแคบเกินไป และควรเพ่ิมเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ไปดู IAEA หรือหน่วยงานอื่น  

2. โครงการ NORM  งบไม่ได้รับก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้มีแผนอีกหนึ่ง version เพราะมันมีความส าคัญ
มาก 

3. โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลกากกัมมันตรังสีของประเทศ ขอฝากประเด็นเรื่องการทิ้ง source 
ในทะเล และปัญหาก็คือ สร. ยังไม่มีมาตรการในการก ากับ และฝากคุณทรงศักดิ์ เรื่อง มาตรการสละ source
ว่าถึงไหนแล้ว 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ค าว่าควบคุม แต่เป้าประสงค์ ใช้ค าว่า ก ากับ จะใช้ค าไหนต้องระบุให้ชัดเจน 
5. พันธกิจที่ 4 ประสานงานและด าเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงาน

นิวเคลียร์  ควรจะมียุทธศาสตร์ด้านพันธกรณีระหว่างประเทศ 
6. ด้านตัวชี้วัดอยากเขียนให้ท้าทายมากกว่านี้ 
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สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

เรื่อง “การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2557 – 2561” 
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การประเมินจากแบบสอบถาม 
ในการประชุมมีการแจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ประเมินผลการระดับความเหมาะสม/

ความพึงพอใจในประเด็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ รวมทั้งยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัด ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 85 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แบ่งเป็นบุคคลภายใน ปส. จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9ของผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด และบุคคลภายนอก จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของผู้ เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด   
ดังรูปภาพที่ 1 

โดยแบบสอบถาม มี 2 ชุด จึงสรุปผลการประเมิน แยกเป็น ชุดที่ 1 แบบสอบถามบุคคลภายใน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และชุดที่ 2 แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการส ารวจความคดิเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

“การทบทวนและปรับปรงุแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2557-2561” 

วันที่  5  มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 



สรุปผลการประชุม 5 มิถุนายน 2556 11 
 

 
 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามบุคคลภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากบุคคลภายในส านักงานฯ 
ตารางที่ 2.1.1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ชาย 16 38.1 
หญิง 26 61.9 
รวม 42 100 

จากตารางที่ 2.1.1 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 43 คน โดยจ าแนก
ตามเพศ พบว่า มีเพศชายตอบแบบสอบถาม จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 
 
ตารางที่ 2.1.2 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
20 - 30 ปี 7 16.7 
31 - 40 ปี 18 42.9 
41 - 50 ปี 7 16.7 
51 - 60 ปี 10 23.8 

รวม 42 100 
จากตารางที่ 2.1.2 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 42 คน โดยจ าแนก

ตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีจ านวนมากที่สุด คือ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 
 
ตารางที่ 2.1.3 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 4.8 

ปริญญาตรี 22 52.4 
ปริญญาโท 14 33.3 

สูงกว่าปริญญาโท 4 9.5 
รวม 42 100 

จากตารางที่ 2.1.3 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 42 คน โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คือ 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.4 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
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ตารางที่ 2.1.4 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามต าแหน่ง 
ต าแหน่ง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 38 90.5 

พนักงานราชการ 4 9.5 
ลูกจ้างประจ า 0 0.0 

รวม 42 100 
จากตารางที่ 2.1.4 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 42 คน โดยจ าแนก

ตามต าแหน่ง พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.5 และมี
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพนักงานราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
 
ตารางที่ 2.1.5 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระยะเวลาการท างานที่ปส. 

จ านวนปี จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
1 – 5 ป ี 13 31.0 

6 – 10 ป ี 8 19.0 
11 – 15 ป ี 8 19.0 
16 – 20 ป ี 5 11.9 
20 ปีขึ้นไป 8 19.0 

รวม 42 100 
จากตารางที่ 2.1.5 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 42 คน โดยจ าแนก

ตามตามระยะเวลาท างานที่ ปส. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานที่ ปส. 1 – 5 ปีมี
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0รองลงมา คือ ระยะเวลา 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี และ 20 ปีขึ้นปี มี
จ านวนคนเท่ากัน คือ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0และน้อยสุด มีระยะเวลาการท างาน 16 – 20 ปี 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 

 
ส่วนที่ 2ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ 
ตารางที่ 2.2.1 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจของ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 
มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็น
เลิศด้านการก ากับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ใน
อาเซียน” 

3 23 10 4 2.6 มาก 

2. ค่านิยม “ATOMSE” 5 24 8 2 2.8 มาก 
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ประเด็นการพิจารณา 
มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

3. พันธกิจ 
   3.1  พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

8 22 8 1 2.9 มาก 

   3.2 ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

16 21 0 1 3.4 มาก 

   3.3  เสริมสร้างขีดความสามารถและความ
เข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

12 24 2 1 3.2 มาก 

   3.4 ประสานงานและด าเนินการด้านพันธกรณี
ความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

7 28 3 1 3.1 มาก 

   3.5 เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วม
ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ให้แก่ประชาชน 

11 21 5 2 3.1 มาก 

  
ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับวิสัยทัศน์ 

ค่านิยม พันธกิจที่ 1 มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3.0 จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 ขาดเป้าหมายการด าเนินงานด้านเวลาที่ชัดเจน เช่น ภายในกี่ปี เป็นต้น 

 ควรปรับวิสัยทัศน์  คือ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและก ากับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตาม
มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชน 

 เป็นองค์กรก ากับท่ีมีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับและเชื่อม่ันของประชาชน 

 ไม่ควรปรับวิสัยทัศน์บ่อยเกินไป 

 ควรตัดค าว่า “หนึ่งใน” ออก 

 ควรสนับสนุนกฎหมายให้มีการบังคับใช้ก่อน 

 ควรระบุให้เจนว่าต้องการอยู่ในระดับใด ด้านใด โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มอาเซียน 
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ค่านิยม 
 เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการควบคุมความปลอดภัยในระดับสูงเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 มีความเป็นมืออาชีพ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีศีลธรรมจรรยา มีความเท่าเทียม ประสานงานร่วมมือ 
จริยธรรมที่ดีให้โอกาสซึ่งกันและกัน ปราศจากอคติส่วนบุคคล อย่างมีเอกภาพ ซื่อสัตย์สุจริต 

 ควรก าหนดรายละเอียดค่านิยมที่มีความส าคัญ 

พันธกิจ 
 ควรปรับแก้เป็นส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ สร้างเครือข่าย ด้านกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ

การมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน 

 ก าหนดกรอบและขอบเขตของพันธกิจให้มีความชัดเจน 

 ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

 ควรเน้นภารกิจหลักตามหน้าที่ของ ปส. เป็นอันดับแรก 

 ควรมีการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 ควรเพิ่มพันธกิจพัฒนากฎหมายฯ ในส่วนของการควบคุมด้านพลังงานปรมาณู 

ตารางที่ 2.2.2 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 
มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

2 8 3 0 2.9 มาก 

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

8 17 11 4 2.7 มาก 

กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
นิวเคลียร์แก่ประชาชน 

9 21 8 3 2.9 มาก 

ตัวช้ีวัดร้อยละของการมีทัศนคติท่ีดีต่อพลังงาน
นิวเคลียร์ของประชาชน 

5 19 13 4 2.6 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2การควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 

8 5 0 0 3.6 มาก 

เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมี
ความมั่นใจในการก ากับดูแลความปลอดภัยของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

18 17 5 1 3.3 มาก 

กลยุทธ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และ
มาตรฐานการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 

13 20 6 2 3.1 มาก 
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ประเด็นการพิจารณา 
มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของความส าเร็จของการตรวจสอบสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่
ก าหนด 

10 20 7 4 2.9 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแล
ความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 

5 7 0 0 3.4 มาก 

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

18 18 3 3 3.2 มาก 

กลยุทธ์ สนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่น าไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านก ากับดูแลการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ 

14 15 8 4 3.0 มาก 

ตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

10 15 8 7 2.7 มาก 

 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 และตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยไม่ถึง 3.0 ดังนั้นจึงควรมี
การปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 

 ก าหนดเวลา มองให้ไกลรอบด้าน ก้าวให้เร็วทันนโยบายรัฐบาล 

 ปรับปรุงกฎหมายการก ากับดูแลให้มีความครอบคลุมครบถ้วน 

 ควรด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ 

 ควรให้ประชาชนเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของพลังงานนิเคลียร์ 

เป้าประสงค ์
 ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ 
 ควรยกระดับความรู้และเทคโนโลยีด้านก ากับดูแลด้านพลังงานปรมาณู ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอก

ประเทศ 

ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดเดิมที่ก าหนดยังไม่มีความชัดเจน 

 ควรตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับการก ากับดูแลความปลอดภัยให้ครบถ้วน 
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 ควรก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถท าได้จริง 

 ตัวชี้วัด ในยุทธศาสตร์การควบคุมการใช้ประโยชน์ฯ ยังไม่ชัดเจนไม่สามารถตอบประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ตัวชี้วัด ในยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพฯ ไม่สอดรับการเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 ควรมีงานวิจัยด้านอ่ืนที่เป็นองค์ความรู้ในการก ากับดูแล ไม่ใช่เฉพาะกฎ ระเบียบเท่านั้น 
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางที่ 2.1.1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ชาย 24 55.8 
หญิง 19 44.2 
รวม 43 100 

 จากตารางที่ 2.1.1 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 43 คน โดยจ าแนก
ตามเพศ พบว่า มีเพศชายตอบแบบสอบถาม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม 19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 
 
ตารางที่ 2.1.2 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0.0 
20 - 30 ปี 5 11.6 
31 - 40 ปี 12 27.9 
41 - 50 ปี 16 37.2 
51 - 60 ปี 8 18.6 
61 ปีขึ้นไป 2 4.7 

รวม 43 100 
 จากตารางที่ 2.1.2 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 43 คน โดยจ าแนก
ตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจ านวนมากที่สุด คือ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.2 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 
 
ตารางที่ 2.1.3 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) รอ้ยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 2.3 

ปริญญาตรี 16 37.2 
ปริญญาโท 22 51.2 

สูงกว่าปริญญาโท 4 9.3 
รวม 43 100 

จากตารางที่ 2.1.3 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 43 คน โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาโท มีจ านวนมากที่สุด คือ 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.2 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 
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ตารางที่ 2.1.4 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามอาชีพ/สังกัด 
อาชีพ/สังกัด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

15 34.9 

หน่วยงานในสังกัดราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นๆ 

21 48.8 

บริษัทเอกชน 5 11.6 
นักวิชาการ/คร/ูอาจารย์ 1 2.3 

อ่ืนๆ 1 2.3 
รวม 43 100 

 จากตารางที่ 2.1.4 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 43 คน โดยจ าแนก
ตามอาชีพ/สังกัด พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 
51.2 รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมประชุมสังกัดหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.9 ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัทเอกชน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 และผู้เข้าร่วมประชุมมีอาชีพ
นักวิชาการ/คร/ูอาจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2.1.5 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามจ านวนครั้งที่ /ปีที่ใช้บริการหรือ
การติดต่อประสานงานกับ ปส. 

จ านวนครั้ง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
1 - 3 ครั้ง 23 53.5 
4 – 6 ครั้ง 6 14.0 
7 – 9 ครั้ง 0 0.0 

10 ครั้งข้ึนไป 14 32.6 
รวม 43 100 

 จากตารางที่ 2.1.5 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 43 คน โดยจ าแนก
ตามตามจ านวนครั้งที่/ปีที่ใช้บริการหรือการติดต่อประสานงานกับ ปส. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามหรือ
หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับ ปส. จ านวน 1 – 3 ครั้งต่อปี 
คือ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา คือ จ านวน 10 ครั้งข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.6 จ านวน 4 – 6 ครั้ง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 
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ตารางที่ 2.1.6 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามด้านที่ใช้บริการหรือการติดต่อ
ประสานงานกับ ปส. 

ด้านที่ใช้บริการหรือการติดต่อ
ประสานงานกับ ปส. 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ด้านก าลังคน 8 18.6 
ด้านการสร้างความตระหนัก 7 16.3 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 41.9 
ด้านการประสานด้านนโยบายและ
แผน และการจัดท างบประมาณ 

10 23.3 

รวม 43 100 
 จากตารางที่ 2.1.6 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 43 คน โดยจ าแนก
ตามตามด้านที่ใช้บริการหรือการติดต่อประสานงานกับ ปส.พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามหรือหน่วยงานของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับ ปส. ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เข้ารับ
การบริการในด้านการทดสอบ สอบเทียบ การออกใบอนุญาต การตรวจสถานปฏิบัติการ เป็นต้น จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมา คือ ด้านการประสานนโยบายและแผน และการจัดท างบประมาณ จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ด้านก าลังคน เช่น ทุนการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมจากส านักงานฯ เป็นต้น 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ด้านการสร้างความตระหนัก เช่น การเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กิจกรรม
เวทีชุมชน ค่ายรักอะตอม เป็นต้น จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมาตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 2ข้อมูลความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพื่อทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ 
 
ตารางที่ 2.2.1 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจของ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 
มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็น
เลิศด้านการก ากับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ใน
อาเซียน” 

3 33 7 0 2.9 มาก 

2. ค่านิยม “ATOMSE” 8 33 2 0 3.1 มาก 
3. พันธกิจ 
   3.1  พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

8 31 4 0 3.1 มาก 

   3.2 ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

13 29 1 0 3.3 มาก 
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ประเด็นการพิจารณา 
มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

   3.3  เสริมสร้างขีดความสามารถและความ
เข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

10 30 2 0 3.2 มาก 

   3.4 ประสานงานและด าเนินการด้านพันธกรณี
ความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

8 29 6 0 3.0 มาก 

   3.5 เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วม
ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ให้แก่ประชาชน 

13 24 6 0 3.2 มาก 

 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีเพียงวิสัยทัศน์

ที่มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3.0 จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 ควรปรับข้อความเป็น “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการก ากับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอาเซียน” 

 ให้ความส าคัญในด้านการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการ ความรู้ ความสามารถของ
หน่วยงาน ในด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรังสี 

 ไม่ควรก าหนดระยะเวลาสั้น ไม่ควรปรับทุกปี 

ค่านิยม 
 (ไม่มีการเสนอข้อเสนอแนะ) 

พันธกิจ 
 การส่งเสริมงานด้าน ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ อาจไม่สอดคล้องในเรื่อง

การควบคุมการใช้งาน (ข้อ 3.5) 

 ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ควรมีความ
ชัดเจน นอกจากจะเผยแพร่ความรู้อย่างเดียว เพราะความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย
ค่อนข้างน้อย (ข้อ 3.5) 

 ควรปรับข้อความเป็น “เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ รวมทั้งการด าเนินงานให้เป็นขั้นตอน ตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศ” 
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ตารางที่ 2.2.2 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 
มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

4 7 2 1 3.0 มาก 

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

9 22 4 1 3.1 มาก 

กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
นิวเคลียร์แก่ประชาชน 

8 21 7 1 3.0 มาก 

ตัวช้ีวัดร้อยละของการมีทัศนคติท่ีดีต่อพลังงาน
นิวเคลียร์ของประชาชน 

3 25 6 4 2.7 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2การควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 

3 6 3 1 2.8 มาก 

เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมี
ความมั่นใจในการก ากับดูแลความปลอดภัยของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

8 27 3 0 3.1 มาก 

กลยุทธ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และ
มาตรฐานการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 

4 28 5 0 3.0 มาก 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของความส าเร็จของการตรวจสอบสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่
ก าหนด 

3 25 8 3 2.7 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแล
ความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 

4 8 2 0 3.1 มาก 

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

11 22 4 0 3.2 มาก 

กลยุทธ์ สนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่น าไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านก ากับดูแลการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ 

8 23 6 0 3.1 มาก 

ตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

5 21 8 5 2.7 มาก 
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ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2และตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยไม่ถึง 3.0 ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น 

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค/์กลยุทธ์/ตัวชี้วัดที่ 1 

 งานด้านประชาสัมพันธ์อาจไม่เหมาะจะอยู่ในภารกิจหลักขององค์กรก ากับดูแล 

 ควรปรับข้อความเป็น “ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อพลังงานนิวเคลียร์” (เป้าประสงค์) 

 ยังไม่เห็นความชัดเจนของการปฏิบัติให้บรรลุยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดได้อย่างไร ในฐานะประชาชน
อยากเห็นด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 

 ตัวชี้วัดไม่ควรวัดทัศนคติ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค/์กลยุทธ์/ตัวชี้วัดที่ 2 
 การควบคุมอาจเป็นค าที่ดูแรงและมีข้อจ ากัดเกินไป ควรใช้ค าว่า การก ากับดูแล ที่มีความหมายที่

กว้างกว่า 

 ตัวชี้วัด เรื่องการสร้าง safety culture ไม่ชัดเจน 

 ตัวชี้วัดน่าจะเป็นจ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ จะเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายได้
ดีกว่า 

 ควรปรับข้อความเป็น “ผู้ใช้ ผู้รับบริการปฏิบัติตามเกณฑ์ความปลอดภัย” (ตัวชี้วัด) 

 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกัน 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค/์กลยุทธ์/ตัวชี้วัดที่ 3 
 ตัวชี้วัดไม่สะท้อนความส าเร็จของกลยุทธ์ 

 ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ควรพิจารณาด้านความปลอดภัยจากการใช้ปรมาณูหรือพลั งงาน
นิวเคลียร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

 ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ น่าจะเป็นตัวชี้วัดข้อที่ 2 ของ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
มากกว่า 

 ตัวชี้วัดควรนับเป็นผลงานที่ส าเร็จ และวิจัย น าไปใช้ 

 ควรมีการพัฒนาบุคลากรด้วย เนื่องจากถ้ามีองค์ความรู้แต่ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากร ก็ไม่
มีประโยชน์ 

 ตัวชี้วัดควรเพ่ิมเติมความส าเร็จที่มากกว่ากฎหมาย และระเบียบ เช่น ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยที่
มากขึ้น 

 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกัน 
 



สรุปผลการประชุม 5 มิถุนายน 2556 23 
 

นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น 
 ควรก าหนดพันธกิจให้ชัดเจน ไม่ให้มีกิจกรรมที่อาจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

 การก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ ต้องก าหนดและตั้งตัวชี้วัดทั้งที่เน้นปริมาณและคุณภาพ เพ่ือ
ความชัดเจนและสามารถวัดได้ 

 ท าwebsite เป็นภาษาอังกฤษ  ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง 

 มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานให้กับประชาชนให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
และการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 สะสมองค์ความรู้ เพื่อสามารถวางแผนบริหาร และข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 

 ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ เพ่ือรองรับร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความ
พร้อมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 เป็นภารกิจระดับชาติ ควรท ายุทธศาสตร์ภารกิจเฉพาะด้านให้ชัดเจน แล้วเสนอเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง
การขับเคลื่อนการด าเนินงานจะท าได้สะดวกและรวดเร็ว 

 
แผนภูมิแท่งที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ
ของ ปส. ของผู้ตอบแบบสอบถามจากภายในและภายนอก 
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แผนภูมิแท่งที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายของ ปส.ของผู้ตอบแบบสอบถามจากภายในและภายนอก 

 
 จากแผนภูมิแท่งทั้ง 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากภายในส านักงานฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก มีระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติต้องมีการทบทวนแผน และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคคลากรภายในส านักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดระดับ   ความพึงพอใจต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดและเพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2557- 2561” 

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 11.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

 

 

 

บุคคลภายใน จ านวน 61 คน ได้แก่ 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

1. นายสุพรรณ  แสงทอง   เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นายวรวุฒิ  ศรีรัตน์ชัชวาลย ์ ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู 
3. นายสมบุญ  จิรชาญชัย   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี  
4. นางสาววิไลวรรณ   ตันจ้อย  ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 
5. นางสิริวรรณ  เรืองรอง   นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวสุกัญญา  จันทรมงคล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
7. นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
8. นางสาวชลาทิพย์  เกื้อกอบ  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
9. นางปุณณภา  รักษอุดมโชค  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
10. นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
11. นายวายุ   คชรัตน์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12. นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
13. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
14. นางสาวเสาวนีย์  กรีพร   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
15. นางสาวสายสุรีย์  ปักกะทานัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16. นายมานพ  ปิยนุสรณ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17. นางสาวปทิตตา  กรพิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
18. นางสาวสาวิตรี  ยศทะราช  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวฑิญาภรณ์  มั่งค่ัง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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21. นางสาววิกานดา  ศรีนิล   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
22. นางสาวชลธชา  เมธีกิตติศักดิ์  บรรณารักษ์ 
23. ว่าที่ รต.ทรงศักดิ์  ทองไชย  นิติกรช านาญการพิเศษ 
24. นางสาวสวนิตย์  มีหนองใหญ่  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
25. นางสาวนงลักษณ์  ภูวิภิรมย์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
26. นางสาวสกาวรัตน์  มณีกุล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
27. นายอัครเดช  สีมาพลกุล   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
28. นางสาวอัญชลี  คงศรี   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
29. นายพงศ์กฤษณ ์ ศิริภิรมย์   ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
30. นางสาวตวงพร  เอ็งวงษ์ตระกูล  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
31. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
32. นางบุญฉวี  ศรีหมอก   นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
33. นายภานุพงศ ์ พินกฤษ   วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
34. นางสาวปานทิพย์   อัมพรรัตน์  วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
35. นางธนาภรณ์  ประกอบแก่น  วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
36. นางสุชิน   อุดมสมพร   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
37. นายธงชัย  สุดประเสริฐ   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
38. นางดารณ ี พีขุนทด   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
39. นายยุทธนา  ตุ้มน้อย   นักชีววิทยารังสีช านาญการ 
40. นายกิตติศักดิ ์ ชินอุดมทรัพย์  ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
41. นายนฤพนธ์  เพ็ญศิริ   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
42. นายวิวิช   ธรรมวีระพงษ์   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
43. นางสาวสุนันทา  ภูงามนิล   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
44. นายภาคภูมิ  อรามรุญ   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
45. นายฐิติเดช  ตุลารักษ์   วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
46. นางสาวทิชากร  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
47. นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
48. นายรัฟฟิน  มณีชยางกูร   วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
49. นางศันสนีย์  บริรักษ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
50. นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
51. นางสาวศิธร  ปถมสาคร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
52. ว่าที่ ร.ต.สุรัตน์  หงษ์จันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
53. นางอัจรา  คงใหญ่   ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
54. นางสาวประโลมจิตต์  แสงแก้ว  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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55. นางสาวจารุณี  ไกรแก้ว   นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
56. นางรัตนาภรณ์  ชอบเพราะ  นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
57. นายรชต   สุทธศิริ   นักฟิสิกส์รังสี 
58. นางสาววนิดา  ทับทิม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
59. นายสมนึก  เจริญสุข   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
60. นายประกอบ  ฟักสุขจิตร์   พนักงานฉายภาพยนตร์ 
61. นายธวัชชัย  เต็งชัยภูมิ   นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 

 

 

 

บุคคลภายนอก จ านวน 75 คน ได้แก่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร. ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว ข้าราชการบ านาญ   
2. นายพูลสุข  พงษ์พัฒน์   ข้าราชการบ านาญ    
3. นางสาววราภรณ์  วานิชสุขสมบัติ  ข้าราชการบ านาญ    
4. นางประไพพิศ  สุปรารภ   ข้าราชการบ านาญ   
5. นายปรีชา  การสุทธิ์   ที่ปรึกษาอิสระ   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

1. นางอุมาพร  สุขม่วง   รักษาการเลขานุการกรม    
2. นายธีระชัย  รัตนโรจน์มงคล  นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ    
3. นางสาวชมพูนุช  จีนะเจริญ  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน    
4. นางสุภาพรรณ  อินลักษณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
5. นางสาวณิชาภา  หมื่นภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

1. นายชาติชาย  สุทธาเวศ   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   
2. นางสาวกัญชลิกา   เดชะเทศ  หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    
3. นางสาวกนกรัชต์  ตียพันธ์  วิศวกรนิวเคลียร์อาวุโส    

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

1. นายพลัฏฐ์  พหลโยธิน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ  
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สถาบันวิจัยแสงซินโคตรอน (องค์กรมหาชน) 

1. นางระวีวรรณ  เลิศสุขสมบัติ  หัวหน้าส่วนงานนโยบายและยุทธศาสตร์  

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
2. นายปฏิญญา  ลาภเจิรญวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

บริษัท โกลบอล เมดิเคิลโซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นายขจรศักดิ์  ศุภศิริภิญโญ  General Manager  
2. นายณัฐวุธ  นัยนานนท์   Production Supervisor  

บริษัท แคนาดอล เอเชีย จ ากัด 

1. นายโกสินทร์  ละเอียดดี   ทนายความ    

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. นายปริญญา  ทุมสท้าน   ผู้ช่วยผู้จัดการ   

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นายวรุธ  จรเทศ     เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  

คณะเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. นางสาวกริยาพร  สองเมือง  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. รศ.ดร. พรรณี  พักคง   รองศาสตราจารย์ 

ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี  

1. นางชนิดา  วุฒิประเสริฐพงศ์  นักฟิสิกส์การแพทย์   

ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1. นางสาวประภา  สดโคกกรวด  นักฟิสิกส์การแพทย์   

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1. นายศิริพงษ ์ วิทยโชคกิติคุณ  นักรังสีการแพทย์    
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หน่วยรังสีมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

1. ผศ.จีระภา  ตันนานนท์   นักฟิสิกส์การแพทย์   

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

1. นางสาวปรียานุช  แก้วรากมุข  นักรังสีเทคนิค  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. นางสาวพรรษชล ทองคุ่ย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

กระทรวงกลาโหม 

1. พล.ท.ภัสสร  อิศรากูร ณ อยุธยา  รองผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 

พลังงานทหาร 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

1. นายปราโมท  ห่านวิไล   นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ   

กรมแพทย์ทหารบก 

1. พันโท นพเศรษฐ์  แหวนสัมฤทธิ์  หัวหน้าแผนกแผน     

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1. นางสาวพินนรินทร์  หินค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. นางสาวจินดา  ทองเรือง   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ   

กรมวิชาการเกษตร 

1. นางจิติมา  ยถาภูธานนท์   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

1. ร้อยเอกหญิงกัญฑิมา  นิเวศวรรณ  ประจ าแผนก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  

กรมศุลกากร 

1. นายอภิชาต  อุ่มอยู่   นิติกรปฏิบัติการ     
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กรมอุตุนิยมวิทยา   

1. นายประสาน  สังวาลเดช   นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ   

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

1. นางสาวสุภาวดี  ส่องเมืองสุข  นักวิชาการสถิติช านาญการ 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

1. นางพัชรี  ประทุมราช   หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย  
2. นายศราวุธ  ปิ่นมุข   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1. นายศุภผล  รัตนากร   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์  
2. นายพลกฤชฐ์  ประเสริฐวิกัย  หัวหน้ากองพลังงานนิวเคลียร์   
3. ดร.นทีกูล  เกรียงชัยพร   วิศวกรระดับ 6     

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. นางนวลพรรณ  ลีละวัฒน์   เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานช านาญการ 7  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

1. พ.อ.(พ) อภิชาต เจริญเกตุ  นายทหารปฏิบัติการ ช่วยราชการ    
2. ร.ท. อดิศักดิ์  คล่องอาษา   หัวหน้าชุดวิทยาศาสตร์ กองปฏิบัติการพิเศษฯ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 

1. นางสาวจินดาวรรณ  วิเศษศรี  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1. นายหิน  นววงศ ์   รองประธานสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

1. นางสาวพรทิพย์  สุทธิชื่น   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

1. นายบัญชา  อาภาศิลป์   นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ  
2. นางสาวมณี  เผชิญมหาโยธิน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 



สรุปผลการประชุม 5 มิถุนายน  2556  31 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

1. นางกิตติยา  คัมภีร์   ผู้อ านวยการส านักเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาระบบราชการ  

2. นางสาวอัจราพร  บุญญพนิช  นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตดอนเมือง 

1. นางวาสนา  ไชยบุญทัน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

1. นางสาววราลัย  อ่อนนุ่ม   ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและพลังงาน  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

1. นายธีรพจน์  วินิจฉัยกุล   นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. นางสาวพรรษชล  ทองคุ่ย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1. นายศุภโชค  สุขมาก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1. นายเศรษฐกร  บุญเรืองรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นายสุกิตต์ิ  ศิวนันท์สกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1. นางอมรรัตน์  ลีนะนิธิกุล   เภสัชกรช านาญการพิเศษ  

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

1. นางลัดดาวัลย์  ไชยวานิชย์ผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานพิสูจน์หลักฐานส านักงานต ารวจ 

1. พ.ต.อ.ศักดา  สุวรรณศิริพัฒน์  นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) พฐก.  
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1. นางอารัมภ์รัตน์ รัชดานุรักษ์  นักวิชาการมาตรฐานช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1. นางรัชนี   สนกนก   เศรษฐกรเชี่ยวชาญ  
2. นางสาวณัฐวณี  ยมโชติ   เศรษฐกรช านาญการ  

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

1. นายสมเกียรติ  ศรีประเสริฐ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ  
2. นายสุรชาต  ผดุงจันทร์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงานอัยการสูงสุด 

1. ดร.สุภาวดี  มาศพงษ์   อัยการผู้เชี่ยวชาญ  

ส านักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. นางสาวปรางค์เนตร  เฟ่ืองฟุ้ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

1. พ.ท.หญิง นิธินาถ  ชายทวีป  หัวหน้าแผนกพยาธิ กองวิจัย สวพท. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

1. นายนัฐวี  ตีรณานนท์   นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

1. นายทรงศักดิ์  ภูมิสายดร   ผู้ช่วยส านักยุทธศาสตร์ 

 

 



 

 

 
 

 



 

 



 ๓๕ 

 
 
 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ์

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2557-2561” 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถาม  
1. เพ่ือให้ผู้จัดได้มีโอกาสรับทราบผลการด าเนินงานของตนเอง และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
 
 
 
1. เพศ      ชาย   หญิง 

 
2. อายุ 

 ต่ ากว่า 20 ปี   20 – 30 ป ี  31 – 40 ปี 
 41 – 50 ป ี   51 – 60 ป ี      61 ปีขึ้นไป    

 
3. ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท  
 

4. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราวของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานในสังกัด 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราวของ
หน่วยงานอื่น 
 ผู้ประกอบการ/พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทเอกชน 
 นักวิชาการ/ครู/อาจารย์ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ........ 

 
5. ท่านหรือหน่วยงานของท่าน ได้ใช้บริการหรือมีการติดต่อประสานงานกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ประมาณกี่ครั้งต่อปี 
 1 – 3 ครั้ง   4 – 6 ครั้ง    7 – 9 ครั้ง    10 ครั้งข้ึนไป 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



 ๓๖ 

6. ด้านที่ท่าน/หน่วยงานของท่านได้รับบริการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ด้านก าลังคน เช่น ทุนการศึกษา  ได้รับการฝึกอบรมจากส านักงานฯ 
 ด้านการสร้างความตระหนัก เช่น การเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กิจกรรมเวทีชุมชน ค่ายรักอะตอม 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เข้ารับการบริการในด้านการทดสอบ สอบเทียบ การออกใบอนุญาต  
การตรวจสถานปฏิบัติการ 
 ด้านการประสานด้านนโยบายและแผน และการจัดท างบประมาณ  
 อ่ืนๆ........................................................................................  

 
 
 
2.1 ท่านเห็นว่าวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของส านักงานฯ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการใน
ปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

สิ่งที่ควรปรับปรุง มากที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศ
ด้านการก ากับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอาเซียน” (To 
be one of excellent nuclear regulatory bodies 
in ASEAN) 

     

2. ค่านิยม “ATOMSE :  
   A = Accountability, Awareness, Accuracy  
   T = Teamwork, Transparency            
   O = Occupational, Orientation                
   M = Mind fullness, Modernization 
   S  = Service mind, Self Development           
   E  = Efficiency, Effectiveness, Environment” 

     

3. พันธกิจ 
   3.๑  พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร ์เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

     

   3.๒  ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

     

   3.๓  เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็ง
ในการวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดแูลความปลอดภยัจาก
พลังงานนิวเคลียร ์

     

   3.๔  ประสานงานและด าเนินการด้านพันธกรณี
ความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร ์

     

   3.๕  เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมดา้น
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้แก่
ประชาชน 

     

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักงานฯ 



 ๓๗ 

2.2 ท่านเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสมเพียงใด 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

สิ่งที่ควรปรับปรุง มากที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาสมัพันธ์และการสร้าง
ความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานนิวเคลียร ์

     

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้าน
พลังงานนิวเคลียร ์

     

กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
นิวเคลียร์แก่ประชาชน 

     

ตัวช้ีวัด ร้อยละของการมีทศันคตทิี่ดีต่อพลังงาน
นิวเคลียร์ของประชาชน 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

     

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้ใช้ ผูร้ับบริการและประชาชนมี
ความมั่นใจในการก ากับดูแลความปลอดภัยของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

     

กลยุทธ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และ
มาตรฐานการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร ์

     

ตัวช้ีวัด ร้อยละของความส าเร็จของการตรวจสอบ
สถานประกอบการตามมาตรฐาน  ให้ครบถ้วนตาม
แผนที่ก าหนด 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างศักยภาพในการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

     

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อ
การก ากับดูแลความปลอดภยัจากพลังงานนิวเคลียร ์

     

กลยุทธ์ สนับสนุนการผลิตงานวิจยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่น าไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านก ากับ
ดแูลการใช้พลังงานนิวเคลียร ์

     

ตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเรจ็ในการปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

     

 
2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
1. วิสัยทัศน์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 ๓๘ 

2. ค่านิยม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. พันธกิจ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ยุทธศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. เป้าประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. กลยุทธ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ตัวชีว้ัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่อยากให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 

 
 
 
 ท่านมีความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต หรือไม่ 
   มี      ไม่มี 
 หากท่านตอบว่ามี โปรดแจ้งชื่อ/ที่อยู่ ในการติดต่อกลับ 
 ชื่อ/สกุล....................................................................................................................................... . 
 หน่วยงาน........................................................................................................................ .............. 
 ที่อยู่............................................................................................................................. .................. 
 ........................................................................................ ............................................................... 
 โทรศัพท.์............................................................................................................................ ............ 
 โทรสาร...........................................................................................................................................  
 E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
***************************ขอบพระคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม************************************ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลแสดงความประสงค์ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 



 

 

 

 
 

1. นายสุพรรณ  แสงทอง   เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นายวิเชียร  วงษ์สมาน   รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย  ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 

 

 
 

 

1. นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวสายสุรีย์  ปักกะทานัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาวเสาวนีย์  กรีพร   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
4. นายปราลม  จาดโห้   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
5. นางสาวสาวิตรี  ยศทะราช  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาววิกานดา  ศรีนิล   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
 
 

 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา

 

 

คณะผู้จัดท า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 
ส านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณ ู

ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดรีังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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