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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี
อํานาจหน้าท่ีในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมท้ังการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตาม
มาตรฐานสากลเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดยเป็นหน่วยงานกํากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยสูงสุด  ท้ังกับตัวผู้รับบริการ ผู้ใช้ และประชาชน
ท่ัวไป   อีกทั้งยังทําหน้าท่ีในการออกใบอนุญาตการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้กับ
ผู้ใช้วัสดุนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงมีการสง่เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาตอยู่เสมอ  
นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู  ด้วยความเป็นหน่วยงานราชการท่ีมี
พันธกิจที่สําคัญและเป็นหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะด้าน จึงมีความจําเป็นต้อง
ประเมินผลการดําเนินการขององค์กร เพ่ือทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ช้ีวัดการบรรลุความสําเร็จตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ เพ่ือค้นหาและทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคามขององค์กร อันจะเป็นฐานข้อมูลสําคัญในการนําไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงตามพันธกิจขององค์กรต่อไป 

 
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550-2553 จึงนํามาซ่ึงการได้

ทราบถึงข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความม่ันใจในคุณภาพของ
ผลผลิตและบริการขององค์กรมากข้ึน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ผลการดําเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมาย  ช่วยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล และเป็นต้นแบบให้
องค์กรอ่ืนสามารถพัฒนาปรับปรุงให้ประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกัน ดังนั้น นอกเหนือไปจากการประเมินผลตาม
ข้อกําหนดของระบบการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานจากการใช้ จ่ายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool : PART) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public-sector Management Quality Award : PMQA) แล้วน้ัน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติซ่ึงเป็นองค์กร
ท่ีมีอํานาจหน้าที่และภารกิจเฉพาะด้านจึงควรประเมินองค์กรในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากรูปแบบดังกล่าว
เพ่ือให้เห็นการดําเนินงานในลักษณะภาพรวมได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 

 ข้อกําหนดในรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดทํารายงานการประเมินผลได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
 
 1.2.1 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน และความเช่ือมโยงสอดคล้องระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 
 
 1.2.2 เพ่ือประเมินความม่ันใจของผู้ใช้ ผู้รับบริการ ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีต่อสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553       
 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและประเมินผลในภาพรวมของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และคาดการณ์สภาวการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคตเพ่ือเตรียมการ
กําหนดแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2556-2560 
 
1.3 ขอบเขตการประเมินผล 
 
 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติแบ่งออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ 
 
 ระยะท่ี 1 
 
 1.3.1 ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 
 1.3.2 ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 
 
 1.3.3 นําผลการดําเนินการท่ีได้มาจัดทําร่างรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และนํา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินองค์กรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
 ระยะท่ี 2 
 

1.3.4 สํารวจและวิเคราะห์ประเมินทัศนคติ ความม่ันใจของผู้ใช้ ผู้รับบริการ ประชาชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีต่อสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 
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 1.3.5 นําผลการประเมินทัศนคติ ความม่ันใจของผู้ใช้ ผู้รับบริการ ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนที่
ได้มาจัดทําร่างรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขรายงาน 
 
 ระยะท่ี 3 
 
 1.3.6 จัดทํารายงานการคาดการณ์สภาวการณ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต
เพ่ือเตรียมการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2556-2560 
 
 ท้ังน้ี รายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นการนําเสนอเน้ือหาสาระครอบคลุมขอบเขตการศึกษาในระยะท่ี
1 ตามรายละเอียดข้างต้นเท่าน้ัน โดยจะยึดถือเน้ือหาตามกรอบข้อกําหนดและขอบเขตงาน (Term of 
Reference: TOR) โดยสามารถสรุปเนื้อหาสาระ ได้ดังต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1.1 เนื้อหารายงานตามกรอบข้อกําหนดและขอบเขตงาน 
 

TOR ตําแหน่งเนื้อหาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  
ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ 

• เน้ือหาครอบคลุมบทที่ 2 

ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของสํานักงานปรมาณู เพื่ อ สันติ  ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 

• เน้ือหาครอบคลุมบทที่ 3 

นําผลการประเมินทัศนคติ ความม่ันใจของผู้ใช้ ผู้รับบริการ 
ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้มาจัดทําร่างรายงาน
ความก้าวหน้าเสนอต่อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ บ ริ หา รของ สํ านั ก งานปรมาณู เพื่ อ สันติ  และนํ า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขรายงาน 

• ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการอยู่ในภาคผนวก ช. 

 
1.4 แนวทางการศึกษา 
 
 จากขอบเขตการประเมินท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดการศึกษาซ่ึงแบ่งเป็น 6 ประเด็น คณะที่ปรึกษาจึง
ได้กําหนดแนวทางการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวซ่ึงสามารถแบ่งกรอบแนวทางการศึกษา 
ได้แก่  
 

1) การศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน
ปัจจุบัน โดยมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างปี 
2550-2553  
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2) สํารวจและการประเมินสถาการณ์ท้ังปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรเพื่อใช้สําหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

3) ศึกษาวิเคราะห์สภาวการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคตเพ่ือ
เตรียมการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคตอย่างเหมาะสมของสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ปี 2556-2560 

 
ด้วยเหตุน้ี คณะที่ปรึกษาได้สรุปแนวทางการดําเนินงานและออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมเพ่ือ

นําไปสู่เป้าหมายของการศึกษาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

แผนภาพที ่1.1 แนวทางการศึกษาและการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีศกึษาจาก เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย 
(หรืออื่นๆ ที่เหมาะสม) เพ่ือเป็นเป้าหมายและ

แนวทางการดําเนินงาน 

การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือจัดทํา 
Focus Group ภายใน/นอก 

องค์กร 

ออกแบบกฎระเบียบที่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน

อนาคต 

ออกแบบระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 

ออกแบบกรอบ KPIs ที่
เหมาะสมให้แก่องค์กร 

ออกแบบกรอบ KPIs ท่ีเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในอนาคต 

จําแนกบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือกําหนดภารกิจงานในอนาคต 

การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

การดําเนินภายใต้สถานการณ์และ
เง่ือนไขต่างๆ ในอนาคต 

การศึกษาข้อมูลสถิติท่ีผ่านมา ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
- ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ปรมาณู อาทิ IAEA INIR 

เป็นต้น 
- ความสอดคล้องของแผนระดับชาติ กระทรวง องค์กรและ

หน่วยงานภายใต้สังกัด หรือ เก่ียวข้อง 
- ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวกับกับการทําหน้าที่ขององค์กร อาทิ 

การแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน 
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บทที่ 2 
การทบทวนผลการดําเนินงานและความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร ด�านนิวเคลียร และรังสี 

ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป&นหน(วยงานภายใต-สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีโดยมี
อํานาจหน-าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร/ รวมท้ังการบริหารจัดการด-านการใช-พลังงานนิวเคลียร/และรังสี 
และทําหน-าท่ีกํากับดูแลการใช-พลังงานนิวเคลียร/และรังสีภายในประเทศให-เป&นไปอย(างตามมาตรฐานและเกิด
ความปลอดภัยสูงสุดซึ่งการดําเนินงานในภารกิจดังกล(าวอยู(ภายใต-กรอบการดําเนินงานท่ีต-องปฏิบัติตามหลักสากล
ตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว(างประเทศ (IAEA) ดังน้ันจะเห็นได-ว(าการดําเนินงานของ ปส. 
น้ันมีมิติความรับผิดรับชอบ (Accountabilities) ในหลายมิติ ทั้งจากภายในประเทศและระหว(างประเทศเพื่อให-
เป&นท่ียอมรับและความม่ันใจในการดําเนินการกํากับดูแลด-านนิวเคลียร/และรังสีอย(างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด-วยเหตุน้ี คณะท่ีปรึกษาจึงทําการทบทวนปMจจัยเชิงสถาบัน ตลอดจนกรอบนโยบายท่ีมีความ
เก่ียวข-องกับการดําเนินงานของ ปส. ทั้งภายในประเทศและระหว(างประเทศ สําหรับการทบทวนในประเด็นต(าง ๆ 
ประกอบไปด-วย 5 ส(วน ได-แก( 
 

1) การทบทวนแนวทางการบริหารงานในกรอบของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว,างประเทศ 
(IAEA) ซ่ึงถือเป&นจุดเร่ิมต-นของการก(อต้ังและการดําเนินงานของ ปส. จากอดีตถึงปMจจุบัน อีกท้ัง
เป&นกรอบการดําเนินงานท่ีประเทศไทยต-องดําเนินงานตามมาตรฐานดังกล(าว 

2) การทบทวนบทบาทของไทยด�านนิวเคลียร และรังสีภายใต�กรอบ AEC ซ่ึงจะทําให-เห็นทิศทาง       
การพัฒนาความม่ันคงด-านพลังงานในอาเซียน ท่ีมาท่ีไป และแนวโน-มทางด-านพลังงานภายใต-
ความร(วมมืออาเซียนในอนาคต 

3) การทบทวนนโยบายด�านนิวเคลียร และรังสีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ซึ่งจะ
ทําให-เห็นถึงทิศทางการพัฒนาทางด-านพลังงานในอดีต ปMญหาทางด-านพลังงานต(าง ๆ อันนํามาสู(
ความสําคัญของพลังงานทางเลือก โดยพลังงานนิวเคลียร/น้ันเป&นทางเลือกหน่ึงของพลังงาน
ทางเลือกดังกล(าว 

4) การทบทวนแผนยุทธศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อสรุปภาพรวม         
แนวทางการดําเนินงานในลักษณะแผนระยะยาวของกระทรวงทางด-านวิทยาศาสตร/และ
เทคโนโลยีอย(างเฉพาะเจาะจงซึ่ง ปส. ต-องปฏิบัติตาม ดังน้ันในทางกลับกันการสรุปและทบทวน
แผนยุทธศาสตร/กระทรวงจะทําให-เห็นถึงแนวคิดและแนวทางการบริหารงานของกระทรวงท่ีมีต(อ 
ปส. อีกด-วย  

5) การวิเคราะห แนวทางการบริหารงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป&นการวิเคราะห/ถึง 
ความเช่ือมโยงของแผนการดําเนินงานระดับต(างๆ ท่ีเก่ียวข-องกับบทบาทหน-าที่ในการกํากับดูแล
ด-านนิวเคลียร/และรังสีท้ังระบบ โดยผลการวิเคราะห/จากการทบทวนความเช่ือมโยงดังกล(าว 
ครอบคลุมการวิเคราะห/เช่ือมโยงระหว(างการทํางานตามบทบาทหน-าที่ของ ปส. ตามกฎหมาย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ และแผนยุทธศาสตร/ในระดับกระทรวง 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 

2-2 

 

2.1 การทบทวนแนวทางการบริหารงานในกรอบของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว,างประเทศ (IAEA)1 
 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว(างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ก(อต้ังข้ึน
เมื่อปY พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) และประเทศไทยเป&นหน่ึงในประเทศสมาชิกผู-ก(อต้ัง IAEA เช(นกัน ทั้งน้ี ทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว(างประเทศ หรือ IAEA เป&นทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ เป&นหน(วยงานที่ทํา
หน-าท่ีร(วมกับประเทศสมาชิกเพื่อส(งเสริมการใช-เทคโนโลยีนิวเคลียร/ปลอดภัยและความสงบสุในทางสันติ ซึ่งทํา
หน-าท่ีเป&นองค/กรกลางในการตรวจพิสูจน/นิวเคลียร/ (Nuclear Verification) ความปลอดภัยทางนิวเคลียร/ 
(Nuclear Safety) และส(งเสริมการใช-พลังงานนิวเคลียร/ในทางสันติ การก(อต้ัง IAEA น้ันเป&นผลมาจาก 
“ความหวัง” และ “ความกลัว” ของประชาคมโลกที่มีต(อเทคโนโลยีนิวเคลียร/ ซึ่งเป&นเทคโนโลยีที่สามารถนํามา
ผลิตพลังงานได-อย(างมหาศาล แต(ขณะเดียวกัน หากนํามาใช-เป&นอาวุธก็จะมีอํานาจทําลายล-างอย(างไม(มีขีดจํากัด 
(Fischer, 1997)  

 
ปMจจุบัน IAEA มีสมาชิกท้ังส้ิน 154 ประเทศ2 (ณ เมษายน 2555) ประเทศสมาชิกล(าสุด คือ โดมินิกา และ

ปาปMวนิวกินี ซึ่งได-รับการรับรองการเป&นสมาชิก IAEA ในปY 2555 (ค.ศ.2012)  
  

 กลไกสูงสุดในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ IAEA คือ การประชุมใหญ(สมัยสามัญ (General 
Conference-GC) ซึ่งประเทศสมาชิกจะเข-าร(วมการประชุมปYละครั้ง ท้ังน้ี IAEA จะมีคณะกรรมการผู-ว(าการ 
(Board of Governors - BoG) ซึ่งเป&นผู-แทนจากประเทศสมาชิกที่ได-รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ( สมัยสามัญ 
จํานวน 35 ประเทศ เป&นกลไกให-ข-อเสนอต(าง ๆ แก(ที่ประชุมใหญ(สมัยสามัญ 
 
 นอกจากการประชุมใหญ(แล-ว BoG จะประชุมร(วมกันปYละ 5 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 2 
คร้ัง (ก(อนและหลังการประชุมสมัยสามัญ) และเดือนธันวาคม เพื่อร(วมกันประชุมกําหนดแผนงานและนโยบาย
ทางด-านการบริหารองค/กร เทคนิค ความร(วมมือและความช(วยเหลือระหว(าง IAEA กับประเทศสมาชิก รวมทั้งการ
ดําเนินงานด-านการพัฒนาองค/ความรู-ทางวิชาการในด-านต(าง ๆ ระหว(าง IAEA กับประเทศสมาชิก และหน(วยงาน 
องค/กรอ่ืน ๆ 
 
 ในแต(ละครั้งเม่ือการประชุมใหญ(เสร็จส้ินลง สํานักเลขานุการ (Secretariat) ของ IAEA จะเป&นหน(วยงาน
ที่นํานโยบายและมติของ BoG / GC ไปปฏิบัติร(วมกับประเทศสมาชิก ซึ่งเจ-าหน-าท่ีของสํานักเลขานุการ IAEA จะ
ปฏิบัติงานท่ีสํานักงานใหญ( ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีหน(วยงาน 6 ฝnายที่สําคัญ ซ่ึงจะมีการ
ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานภูมิภาค3 ได-แก( 1) ฝnายบริหารจัดการท่ัวไป (Department of Management) 2) ฝnาย

                                                           

1 David Fischer (1997). History of the International Atomic Energy Agency the First Forty Years.  
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได-ท่ี IAEA (2012 Member States of the IAEA.ค-นท่ีhttp://www.iaea.org/About/Policy/MemberStates/ 
ค-นเมื่อ เมษายน 2555 
3 สํานักงานในภูมิภาคในโตรอนโตและโตเกียว สํานักงานประสานงานในนิวยอร/กและเจนีวา และห-องปฏิบัติการวิจัยใน 
Seibersdorf, ออสเตรียและในโมนาโก 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 

2-3 

 

พลังงานนิวเคลียร/ (Department of Nuclear Energy) 3) ฝnายความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยของการ
ใช-พลังงานนิวเคลียร/(Department of Nuclear Safety and Security) 4) ฝnายการประยุกต/วิทยาศาสตร/
นิวเคลียร/ (Department of Nuclear Sciences and Applications) 5) ฝnายพิทักษ/การแพร(ขยายวัสดุนิวเคลียร/ 
(Department of Safeguards) และ 6) ฝnายความร(วมมือทางเทคนิควิชาการ (Department of Technical 
Cooperation)  
 

2.1.1 บทบาทหน�าที่ของ IAEA 
 
IAEA เป&นหน(วยงานท่ีดําเนินการช(วยเหลือในด-านให-อุปกรณ/ ให-ความรู-เก่ียวกับพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

แก(ประเทศที่ต-องการ จัดส(งคณะผู-เช่ียวชาญไปช(วยแนะนําและสํารวจ ในการจัดขอความช(วยเหลือของประเทศ
ต(าง ๆ ให-ทุนการศึกษาแก(นักวิทยาศาสตร/จากประเทศสมาชิกเพื่อไปศึกษา อบรม ณ สถาบันของประเทศท่ี
ก-าวหน-าในด-านพลังงานปรมาณู ในขณะเดียว กัน ทบวงการฯ ได-ดําเนินกิจการโดยวางข-อกําหนดการใช-วัตถุ
กัมมันตภาพรังสีให-ประเทศสมาชิก ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยร(วมกัน พิจารณาวิธีจัดการของเสียที่ไม(ต-องการ แต(
ยังแสดงคุณสมบัติกัมมันตภาพรังสี (Waste disposal) เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป&นส(วนรวม4 
  

หน(วยงานย(อย (Department) สําคัญของ IAEA ซ่ึงมีหน-าท่ีเก่ียวข-องกับการจัดการนิวเคลียร/ โดยแต(ละ
หน(วยงานทํางานในลักษณะของการให-คําแนะนําและส(งเสริม หรือหาผู-เช่ียวชาญ เพื่อทําหน-าที่สนับสนุนประเทศ
สมาชิกเป&นหลัก สามารถแบ(งการทํางานออกเป&น 5 ฝnาย (ไม(รวมฝnายบริหารจัดการท่ัวไป (Department of 
Management)) โดยมีบทบาทและหน-าท่ีของแต(ละฝnาย ดังน้ี 
 

1. ฝnายพลังงานนิวเคลียร/ (Department of Nuclear Energy)  
 

 ฝnายพลังงานนิวเคลียร/ของ IAEA มีบทบาทในการส(งเสริมใช-พลังงานนิวเคลียร/ (Nuclear Power) ให-มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีหน-าท่ีส(งเสริมให-เกิดนวัตกรรมทางนิวเคลียร/และสร-างเสริมศักยภาพภายในของ
ประเทศสมาชิกในการวางแผนและวิเคราะห/การใช-พลังงานนิวเคลียร/ รวมถึงการสร-างองค/ความรู-และข-อมูล
ข(าวสารทางนิวเคลียร/ด-วย ซึ่งจะสนับสนุนโครงการนิวเคลียร/ท้ังที่มีอยู(แล-วและท่ีจะเกิดข้ึนใหม(ในอนาคต  
 
 ในการบรรลุบทบาทหน-าท่ีข-างต-น ฝnายพลังงานนิวเคลียร/ของ IAEA ได-มีการดําเนินการให-บริการ
คําแนะนํา และความช(วยเหลือแก(ประเทศสมาชิกของ IAEA ที่เป&นรูปธรรมดังน้ี (Nuclear Energy and the 
IAEA, 2006) 
 

• ยกระดับคุณภาพของโรงไฟฟxานิวเคลียร/ 
• ให-คําปรึกษาในด-านการวางแผนและวิเคราะห/แผนพลังงาน 

                                                           

4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได-ที ่http://www.oaep.go.th/dt_news1.php?id=131 สืบค-นเม่ือ กรกฎาคม 2555 
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• สนับสุนนและส(งเสริมการค-นคว-าวิจัยในส(วนที่เก่ียวข-องกับพลังงานนิวเคลียร/เพื่อผลิตไฟฟxา และ
เตาปฏิกรณ/ที่ไม(ได-ใช-ผลิตพลังงานไฟฟxา (อาทิ การแยกเกลือออกจากนํ้า และการผลิตไฮโดรเจน) 
 

2. ฝnายความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย ของการใช-พลังงานนิวเคลียร/ (Department of Nuclear 
Safety and Security) 

 
 ฝnายความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยของการใช-พลังงานนิวเคลียร/มีเปxาหมายหลักคือการให-
คําแนะนําด-านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยแก(ประเทศสมาชิก เพื่อปกปxองมนุษย/และส่ิงแวดล-อม
จากความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการนิวเคลียร/และรังสี ทั้งน้ีไม(ว(าความเสียหายน้ันจะเกิดจากการกระทําท่ีสุ(มเส่ียง 
(Unsafe Act) หรือ เกิดจากการดําเนินการเพื่อความปลอดภัย (security breach) ก็ตาม โดยฝnายความปลอดภัย
และม่ันคงปลอดภัยของการใช-พลังงานนิวเคลียร/จะทําหน-าที่สนับสนุนให-ประเทศสมาชิกน้ันมีการบูรณาการ
มาตรการความปลอดภัยต(าง ๆ เข-าด-วยกัน 
 
 ทั้งน้ีฝnายความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของการใช-พลังงานนิวเคลียร/ แบ(งขอบเขตการทํางานใน
เชิงเทคนิคออกเป&น 4 ด-าน โดยแต(ละด-านจะมีหน(วยงานย(อยเพื่อดูแลหน-าท่ีแตกต(างกันเป&นการเฉพาะ ดังน้ี 
 

• ศูนย/เหตุการณ/และภาวะฉุกเฉิน (Incident and Emergency Centre) มีหน-าที่ดูแลและจัดการ
กับเหตุการณ/หรือภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร/และรังสี ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวสําหรับภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Preparedness) และแผนฉุกเฉินปxองกันภัยในระดับนานาชาติ (International 
Response System) โดยศูนย/เหตุการณ/และภาวะฉุกเฉินจะทําการพัฒนามาตรฐานและ
ช(วยเหลือประเทศสมาชิกในการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร/และรังสีในด-าน
ต(างๆ เช(น การจัดฝ�กอบรมบุคลากร การประเมินแผนและการฝ�กซ-อมเม่ือประสบภาวะฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร/และรังสีในระดับชาติ เป&นต-น  

• แผนกการดูแลความปลอดภัยในการติดต้ังและการใช-นิวเคลียร/ (Division of Nuclear 
Installation Safety: NSNI) ทําหน-าท่ีดูแลความปลอดภัยในกระบวนการติดต้ังและการใช-
นิวเคลียร/ ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการต้ังแต(ความปลอดภัยทางวิศวกรรมนิวเคลียร/ ความ
ปลอดภัยที่เก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร/ ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ไปจนกระทั่งการกํากับดูแล
สาธารณูปโภคพื้นฐาน  

• แผนกการขนส(งและการจัดการกากนิวเคลียร/และรังสี (Division of Radiation Transport and 
Waste) ซ่ึงครอบคลุมหลายด-าน ๆ อาทิ การจัดการกากนิวเคลียร/และรังสี การประเมินผล
กระทบต(อส่ิงแวดล-อม การควบคุมการแผ(ของรังสีสู(ธรรมชาติ ความปลอดภัยในการทํางานด-าน
รังสี การปกปxองผู-ปnวยท่ีต-องใช-รังสีในการรักษา การปxองกันอันตรายที่เกิดจากรังสี การขนส(ง 
และการจัดการกากรังสี เป&นต-น 

• สํานักงานความปลอดภัยทางด-านนิวเคลียร/ (Office of Nuclear Security) เป&นหน(วยงานที่เป&น
เจ-าภาพดูแลภาพรวมความปลอดภัยด-านนิวเคลียร/และรังสีตามแผนความปลอดภัยด-านนิวเคลียร/
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ของ IAEA (IAEA’s Nuclear Security Plan) ซ่ึงเป&นแผนแม(บททางด-านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร/ที่จัดทําทุก ๆ 4 ปY (ฉบับปMจจุบันคือ Nuclear Security Plan 2010 – 2013) โดย
กิจกรรมที่เก่ียวข-องกับความปลอดภัยทั้งหมดของ IAEA จะถูกกําหนดอยู(ภายใต-แผนดังกล(าวน้ี 

   
3. ฝnายการประยุกต/วิทยาศาสตร/นิวเคลียร/ (Department of Nuclear Sciences and Applications) 

  
ฝnายการประยุกต/วิทยาศาสตร/นิวเคลียร/มีหน-าท่ีหลักในการให-ความช(วยเหลือประเทศสมาชิกในการนําเอา

เทคโนโลยีและวิทยาการด-านนิวเคลียร/ไปใช-ในการพัฒนา และการปกปxองส่ิงแวดล-อม โดยมุ(งประยุกต/ใช-เทคโนโลยี
เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตและความมั่นคงในด-านต(าง ๆ ดังน้ี 

 
• อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture) 
• สุขภาพ (Human Health) 
• การจัดการทรัพยาการนํ้า (Water Resource) 
• การปกปxองส่ิงแวดล-อมท้ังทางบกและทะเล (Protection of the Marine and Terrestrial 

Environments) 
• การประยุกต/ใช-ทางฟ�สิกส/และเคมี (Physical and Chemical Applications) 

 
4. ฝnายการพิทักษ/ไม(แพร(ขยายวัสดุนิวเคลียร/ (Department of Safeguards) 

 
 ฝnายการพิทักษ/ไม(แพร(ขยายวัสดุนิวเคลียร/เป&นหน(วยงานที่มีหน-าท่ีตรวจพิสูจน/นิวเคลียร/ (ทั้งวัสดุนิวเคลียร/ 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับนิวเคลียร/) ของประเทศสมาชิกว(าเป&นไปตามที่ประกาศไว-หรือไม( โดยปกติแล-ว ฝnาย
พิทักษ/นิวเคลียร/จะส(งบุคลากรเข-าไปตรวจสอบตามอาคารและสถานที่ต(างๆที่ประเทศสมาชิกประกาศว(าเป&น 
“พื้นท่ีนิวเคลียร/”  
 
 อย(างไรก็ตาม ได-มีการเพิ่มมาตรการเพื่อยกระดับการพิทักษ/การแพร(ขยายวัสดุนิวเคลียร/ด-วยการออกกฎ
ให-ฝnายพิทักษ/การแพร(ขยายวัสดุนิวเคลียร/สามารถท่ีจะเข-าไปตรวจสอบอาคารหรือพื้นท่ีที่ประเทศสมาชิกไม(ได-
ประกาศว(าเป&นพื้นที่นิวเคลียร/ได-ด-วย  
 
 นอกจากตรวจสอบนิวเคลียร/แล-ว หน-าที่สําคัญอีกประการหน่ึงของฝnายพิทักษ/การแพร(ขยายวัสดุนิวเคลียร/ 
คือ การฝ�กบุคลากร (Training) ของประเทศสมาชิก เพื่อให-มีความสามารถในการตรวจสอบนิวเคลียร/ 
 

5. ฝnายความร(วมมือทางเทคนิคและวิชาการ (Department of Technical Cooperation) 
  

ฝnายความร(วมมือทางเทคนิคและวิชาการของ IAEA มีหน-าท่ีหลักในการถ(ายทอดเทคโนโลยีและความรู-ทาง
นิวเคลียร/ และความรู-อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข-อง ไปยังประเทศต(าง ๆ ท่ัวโลก โดยกลไกการถ(ายทอดเทคโนโลยีหลัก ได-แก( 
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การจัดฝ�กอบรม การปฏิบัติการของผู-ชํานาญการ การเย่ียมชมของนักวิทยาศาสตร/ รวมไปถึงสนับสนุนทางด-าน
เทคนิคและเทคโนโลยีนิวเคลียร/ 

 
 อาจกล(าวได-ว(า ฝnายความร(วมมือทางเทคนิคและวิชาการของ IAEA เป&นแหล(งทรัพยากรนิวเคลียร/ทั้งในแง(
ของบุคลากรผู-เช่ียวชาญที่มีทักษะความรู- วิธีการในการให-การส(งเสริมและถ(ายทอดเทคโนโลยี อันนํามาสู(ทักษะ
ความรู-ให-กับสมาชิกของ IAEA  
      
 ทั้งน้ี Fischer (1997)5 เสนอว(า การแบ(งโครงสร-างและแบ(งงานของ IAEA เป&นตามความก-าวหน-าของ
เทคโนโลยีนิวเคลียร/และสถานการณ/นิวเคลียร/โลกเป&นสําคัญ ซึ่งปMจจัยเหล(าน้ีอยู(นอกเหนือการควบคุมของ IAEA 
หากแต( IAEA ต-องปรับตัวตามเง่ือนไขและบริบทที่ดํารงอยู( ดังน้ันจึงเห็นควรท่ีจะให-มีการแบ(งประเภทงานของ 
IAEA ออกเป&น 2 ด-านหลัก กล(าวคือ ด-านแรก เป&นงานทางด-านความปลอดภัยซึ่งถือเป&นงานหลักของ IAEA โดย
กลุ(มงานในด-านน้ี ได-แก( งานของฝnายพลังงานนิวเคลียร/ ฝnายความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย ของการใช-
พลังงานนิวเคลียร/ และฝnายพิทักษ/การแพร(ขยายวัสดุนิวเคลียร/ ด-วยความท่ีความปลอดภัยน้ันเป&นประเด็นหลักของ 
IAEA ยังผลให-คณะกรรมการผู-ว(าการน้ันจะมีบทบาทในการกําหนดทิศทางในประเด็นเหล(าน้ีค(อนข-างมาก และด-าน
ที่สอง เป&นการประยุกต/ใช-และการถ(ายทอดเทคโนโลยีด-านนิวเคลียร/และรังสีไปยังประเทศต(าง ๆ ท่ัวโลก 
โดยเฉพาะอย(างย่ิงประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) ในกระบวนการถ(ายทอดเทคโนโลยีน้ันมีเพียง
บางกรณีเท(าน้ันที่เป&นการถ(ายทอดเทคโนโลยีทางด-านพลังงานนิวเคลียร/ (Nuclear Power) ขณะท่ีงานส(วนใหญ(
ของ IAEA เป&นการถ(ายทอดเทคโนโลยีทางด-านไอโซโทปและรังสี (Radioisotope and Radiation) โดยโครงการ
เหล(าน้ีจะมากหรือน-อยข้ึนอยู(กับการไหลเวียนของเงินทุนสนับสนุนและความสามารถของประเทศท่ีเป&นผู-รับ
เทคโนโลยีน้ัน ๆ 

 
2.1.2 บทบาทของไทยในกรอบ IAEA6 
 
ในฐานะสมาชิก IAEA ประเทศไทยมีพันธกรณีในการปฏิบัติตามข-อมติต(าง ๆ ของ IAEA และปฏิบัติตาม

สนธิสัญญา อนุสัญญา รวมท้ัง ระเบียบและมาตรการต(าง ๆ ท่ีออกโดย IAEA ซ่ึงในปMจจุบันมีดังน้ี  
 
- พันธกรณีระหว(างรัฐบาลไทยและ IAEA ท่ีได-ลงนามเมื่อปY พ.ศ. 2500 หรือในปYท่ีมีการก(อต้ัง IAEA 

น่ันเอง ซึ่งประเทศไทยถือเป&นสมาชิกผู-ร(วมก(อต้ัง IAEA ประเทศหน่ึง 
- ความตกลงว(าด-วยความร(วมมือเก่ียวกับการวิจัย พัฒนา และฝ�กอบรมในด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี

นิวเคลียร/ (IAEA RCA: Regional Cooperative Agreement in Asia and the Pacific for Research, 
Development and Training related to Nuclear Science and Technology) ซ่ึงรัฐบาลไทยได-ลงนามเมื่อปY 
พ.ศ. 2515   

                                                           

5 เพิ่งอ-าง 
6 สรุปความจากเว็บไซต/สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได-ที่  http://www.oaep.go.th/baea.php#icop 

�������	�
� กรกฏาคม 2555 
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- สนธิสัญญาไม(แพร(ขยายอาวุธนิวเคลียร/ (IAEA NPT: Non-Proliferation Treaty) ซึ่งรัฐบาลไทยได-ลง
นามเมื่อปY พ.ศ. 2515 

- ความตกลงพิทักษ/ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร/พิเศษ (IAEA Safeguards Agreement) ซึ่งประเทศไทย
ได-ลงนามและให-สัตยาบันแล-ว เม่ือปY พ.ศ 2517 

- อนุสัญญาว(าด-วยการแจ-งเหตุทางนิวเคลียร/โดยเร็ว (IAEA Early Notification of Nuclear Accident) 
ซึ่งรัฐบาลไทยได-ลงนามเมื่อปY พ.ศ. 2529 

- อนุสัญญาว(าด-วยควมช(วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร/ฉุกเฉิน (IAEA Assistance in the Case 
of a Nuclear Accident of Radiological Emergency) ซึ่งรัฐบาลไทยได-ลงนามเมื่อปY พ.ศ. 2529 

- พิธีสารเพิ่มเติม (IAEA Additional Protocol - AP) ของความตกลงพิทักษ/ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร/
พิเศษ (Safeguards Agreement) ประเทศไทยลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมโดยผ(านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อปY พ.ศ. 2548 แต(ยังไม(ได-ให-สัตยาบัน 
 

นอกจากน้ี ประเทศไทยกําลังดําเนินการเข-าร(วมเป&นภาคีในอนุสัญญาการปxองกันวัสดุนิวเคลียร/ 
(Convention on Physical Protection of Nuclear Materials) และอนุสัญญาความปลอดภัยด-านนิวเคลียร/ 
(Convention on Nuclear Safety) 

 
อย(างไรก็ตาม ไม(เพียงแต(ข-อตกลงท่ีประเทศไทยได-ทําร(วมกับ IAEA เท(าน้ัน ยังมีสนธิสัญญาว(าด-วยการ

ห-ามทดลองนิวเคลียร/โดยสมบูรณ/ หรือ CTBT (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) ที่ประเทศไทยได-
ลงนามเม่ือปY พ.ศ. 2539 มีจุดมุ(งหมายหลักคือห-ามมิให-มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร/และระเบิดนิวเคลียร/อ่ืน ๆ ไม(
ว(าในส่ิงแวดล-อมใด เพื่อปxองกันมิให-มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร/ให-ก-าวหน-าข้ึนไปอีก CTBT ดําเนินงานโดยมี
คณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองค/การสนธิสัญญาว(าด-วยการห-ามทดลองนิวเคลียร/โดยสมบูรณ/ (Preparatory 
Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO/PrepCom) ทํา
หน-าท่ีเป&นองค/กรนโยบาย และจัดต้ังสํานักเลขาธิการทางวิชาการช่ัวคราว (Provisional Technical Secretariat, 
PTS) เพื่อทําหน-าที่เป&นองค/กรบริหารและประสานงาน โดยมีสถานท่ีต้ังอยู(ที่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย7  

 
นอกจากน้ี ประเทศไทยยังได-มีการทําข-อตกลงตามบันทึกความเข-าใจ (MOU) หรือความตกลงต(างๆ ที่ได-มี

การลงนามระหว(างประเทศอีกมาก โดยส(วนใหญ(เป&นความตกลงว(าด-วยความร(วมมือในการใช-พลังงานนิวเคลียร/
ในทางสันติเป&นสําคัญ 
 
  

                                                           

7 กระทรวงวิทยาศสตร/และเทคโนโลยี (2551). สํานักงานปรมาณเูพ่ือสันติ.  รายงานประจําปP 2551. 
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2.1.3 บทบาทของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในกรอบ IAEA8 
 
ต-นกําเนิดของสํานักงาน (พลังงาน) ปรมาณูเพื่อสันติน้ันมาจากการท่ีประเทศไทย โดยจอมพล ป. พิบูล

สงคราม ได-ร(วมลงนามเข-าเป&นสมาชิกแรกเริ่มของ IAEA ในปY 2500 เน่ืองจากตามกฎของ IAEA (The Statute of 
IAEA) ประเทศสมาชิกจักต-องให-ความร(วมมือเก่ียวกับงานปรมาณูเพื่อสันติหลายประการ อาทิ  

 
• การแลกเปล่ียนข-อมูลข(าวสารที่เป&นประโยชน/ต(องานปรมาณูเพื่อสันติ (Article VIII)  
• การบริจาควัสดุที่เกิดปฏิกิริยาฟ�ซช่ันได- (Fissionable Materials) ให-กับ IAEA เพื่อลดการสะสมอาวุธ

นิวเคลียร/ (Article IX)  
การช(วยสนับสนุน การให-อุปกรณ/ และการอํานวยความสะดวกให-กับกิจการท่ีจะช(วยให- IAEA บรรลุ
เปxาหมายได- (Article X) 
 

นอกจากน้ี IAEA ยังมีสิทธ์ิในการขอตรวจสอบสถานการณ/นิวเคลียร/ในประเทศสมาชิก หรือประเทศ
สมาชิกเองก็มีสิทธ์ิท่ีจะขอความช(วยเหลือจาก IAEA ในประเด็นทางเทคนิคต(าง ๆ ในประเทศตนเองด-วย ท้ังน้ี เพื่อ
เป&นที่แน(ใจว(าการใช-พลังงานปรมาณูน้ันเป&นไปเพื่อสันติและไม(ได-มีจุดมุ(งหมายทางการทหาร (Article XII) 

 
อย(างไรก็ตาม เน่ืองจาก IAEA เป&นองค/กรลูกของสหประชาชาติในการให-คําแนะนํา เพื่อแก-ไขปMญหาและ

ข-อพิพาทต(าง ๆ น้ันจะอยู(ภายใต-กรอบของสหประชาชาติ Article XVII โดยระบุว(า หากมีข-อพิพาทเกิดข้ึน
กระบวนการแก-ไขข-อพิพาทจะดําเนินการในศาลยุติธรรมระหว(างประเทศ (International Court of Justice) 

 
นอกจากน้ี IAEA ยังมีอิทธิพลต(อนโยบายพลังงานปรมาณูค(อนข-างมาก ตัวอย(างเช(น ในฐานะสมาชิกของ 

IAEA หากไทยต-องการท่ีจะสร-างโรงไฟฟxานิวเคลียร/ จําเป&นต-องมีการสร-างกลไกเพื่อกํากับดูแลให-ได-ตามมาตรฐาน
ของ IAEA ก(อนจึงจะสามารถตัดสินใจสร-างโรงไฟฟxานิวเคลียร/ข้ึนในประเทศได-  

 
ปMจจุบัน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป&นหน(วยงานท่ีทําหน-าที่ประสานงานระหว(างไทยกับ IAEA โดยส(ง

ผู-แทนเข-าร(วมการประชุมใหญ(สมัยสามัญของ IAEA ทุกปY โดยระยะหลังไทยเน-นการเสริมสร-างความร(วมมือกับ 
IAEA เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร-างความเข-าใจต(อนโยบายก(อต้ังโรงไฟฟxานิวเคลียร/ของไทย และความ

                                                           

8 สรุปความจากเว็ปไซต/กระทรวงต(างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9900-
%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0
%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8
%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88
%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.html 
สืบค-นเม่ือ เมษายน 2555 
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ร(วมมือในกรอบอาเซียนด-านพลังงานนิวเคลียร/ รวมทั้งความร(วมมือทางเทคนิคและวิชาการกับ IAEA ในการใช-
ประโยชน/พลังงานนิวเคลียร/ทางสันติ เช(น การแพทย/ สาธารณสุข และการเกษตร เป&นต-น  
 
2.2 การทบทวนบทบาทของไทยด�านนิวเคลียร และรังสีภายใต�กรอบ AEC 

 
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห(งเอเชียตะวันออกเฉียงใต- (Association of Southeast Asia Nations 

หรือ ASEAN) ก(อต้ังข้ึนเพื่อส(งเสริมความร(วมมือทางด-านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส(งเสริมสันติภาพและ
ความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต- อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก-าวหน-าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก  

 
การก(อต้ังสมาคมประชาชาติแห(งเอเชียตะวันออกเฉียงใต-หรืออาเซียนน้ี ก(อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ 

(Bangkok Declaration) หรือเรียกอีกอย(างหน่ึงว(าปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ซึ่งได-ลงนามเมื่อวันท่ี 
8 สิงหาคม 2510 โดยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได-แก( อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส/ สิงคโปร/ และไทย และใน
ภายหลังมีประเทศท่ีเข-าร(วมเป&นสมาชิกอีก 5 ประเทศ ได-แก( บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม(า และกัมพูชา 
ทําให-ปMจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งส้ิน 10 ประเทศ และแม-ว(าจะมีประเทศสมาชิกเพิ่มข้ึน แต(อาเซียนยังคงมี
วัตถุประสงค/หลักเช(นเดิม ได-แก( 1) ส(งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค 2) รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค และ 3) ใช-เป&นเวทีแก-ไขปMญหาความขัดแย-งภายในภูมิภาค 

 
ความร(วมมือท่ีสําคัญของอาเซียน ได-แก( ความร(วมมือด-านการเมืองและความม่ันคง ความร(วมมือด-าน

เศรษฐกิจ และความร(วมมือด-านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
1) ความร(วมมือด-านการเมืองและความม่ันคง อาเซียนได-มีการทําปฏิญญา สนธิสัญญา และความร(วมมือ 

ที่สําคัญ ได-แก( 
 

- ในปY 2514 จัดทําปฏิญญากําหนดให-ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต-เป&นเขตแห(งสันติภาพ 
เสรีภาพและความเป&นกลาง (Zone of peace, Freedom and Neutrality-ZOPFAN) 

- ในปY 2519 จัดทําสนธิสัญญาไมตรีและความร(วมมือกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต- 
(Treaty of Amity and Cooperation-TAC) 

- ในปY 2538 จัดทําสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร/ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต- (Treaty 
on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone-SEANWFZ) และริเริ่มการประชุม
อาเซียนว(าด-วยความร(วมมือทางด-านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ค (ASEAN 
Regional Forum-ARF) 
 

 2) ความร(วมมือด-านเศรษฐกิจ อาเซียนให-ความสําคัญกับการส(งเสริมการค-า และพัฒนาศักยภาพการผลิต
ของภูมิภาค ทําให-มีความร(วมมือท่ีสําคัญ ได-แก( 
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- ในปY 2535 จัดต้ังเขตการค-าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area-AFTA) จัดต้ังเขตการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Investment Area-AIA) และมีโครงการความร(วมมือด-านอุตสาหกรรม
อาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation: AICO) 
 

 3) ความร(วมมือด-านสังคมและวัฒนธรรม ในส(วนน้ีอาเซียนมีความร(วมมือเฉพาะด-าน (Functional 
Cooperation) ในด-านต(าง ๆ ที่เป&นพื้นฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ อาทิ ด-านการพัฒนาสังคม การศึกษา 
สาธารณสุข ส่ิงแวดล-อม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี และกฎหมาย เป&นต-น เพื่อให-ประชาชนมีความ
เป&นอยู(ท่ีดี เละมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต-ความร(วมมือเฉพาะด-าน เช(น 
 

- ความร(วมมือด-านพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) 
- ความร(วมมืออาเซียนด-านการศึกษา 
- สนธิสัญญาการให-ความช(วยเหลือกันระหว(างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องของความร(วมมือทาง

อาญาระหว(างประเทศ (Association of Southeast Asian Nations Mutual Legal 
Assistance Treaty: ASEAN MLAT) 

 
เมื่อเวลาผ(านไปบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ/ระหว(างประเทศเปล่ียนแปลงไป 

ทําให-อาเซียนจําเป&นต-องปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให-มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อให-สามารถพัฒนา
ศักยภาพในด-านต(าง ๆ และเพิ่มอํานาจต(อรองให-กับประเทศสมาชิก ดังน้ัน ในการประชุมสุดยอดผู-นําอาเซียนในปY 
2546 ได-มีการลงนามในปฏิญญาว(าด-วยความร(วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II
หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดต้ังประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community ภายในปY พ.ศ. 2563 
และต(อมาในการประชุมสุดยอดผู-นําอาเซียน ครั้งท่ี 12 ได-มีการลงนามในปฏิญญาเซบูว(าด-วยการเร(งรัดการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปY พ.ศ. 2558 และเพื่อเร(งรัดเปxาหมายการจัดต้ังประชาคมอาเซียนให-เร็วข้ึนอีก 
5 ปY โดยประกอบด-วย 3 เสาหลัก คือ 

 
1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) 
2. ประชาคมความม่ันคงอาเซียน หรือ ASEAN Political Security Community (APSC) 
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 

 
ทั้งน้ี เพื่อที่จะรองรับการเป&นประชาคมอาเซียนภายในปY พ.ศ. 2558 จึงได-มีการจัดทํากฎบัตรอาเซียนข้ึน 

เป&นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร-างองค/กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
อาเซียนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค/และเปxาหมายโดยเฉพาะอย(างย่ิงการขับเคล่ือนการรวมตัวเป&น
ประชาคมอาเซียนภายในปYพ.ศ. 2558 ซึ่งได-ลงนามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในช(วงการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร/ และได-มีผลบังคับใช-อย(างเป&น
ทางการเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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ในส(วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ได-จัดทํา
แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป&นแผนงาน
บูรณาการการดําเนินงานในด-านเศรษฐกิจ เพื่อให-บรรลุวัตถุประสงค/ 4 ด-าน9 คือ 

 
1) การเป&นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยเน-นการเคล่ือนย-ายสินค-า การบริการ การลงทุน เงินทุน 

และแรงงานมีฝYมือระหว(างกันอย(างเสรี 
2) มีขีดความสามารถในการแข(งขันสูง เน-นการดําเนินงานนโยบายการแข(งขัน การพัฒนาโครงสร-าง

พื้นฐาน การคุ-มครองทรัพย/สินทางปMญญา การพัฒนา ICT และพลังงาน 
3) มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท(าเทียมกัน ส(งเสริมการมีส(วนร(วมและการขยายตัวของ SMEs 

ให-ความช(วยเหลือแก(สมาชิกใหม( (CLMV) เพื่อช(วยลดช(องว(างของระดับการพัฒนา 
4) บูรณาการเข-ากับเศรษฐกิจโลกได-อย(างสมบูรณ/ เน-นการจัดทํา FTA และ CEP กับประเทศคู(

เจรจา 
 

กรมเจรจาการค-าระหว(างประเทศ กระทรวงพาณิชย/ ในฐานะสํานักประสานงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแห(งชาติ (National AEC Coordinating Agency) ได-ถือวัตถุประสงค/ 4 ด-านดังกล(าว เป&นยุทธศาสตร/ใน
การขับเคล่ือนบูรณาการงานท่ีเก่ียวกับ AEC ท้ังระบบ ให-เป&นไปตามแผนงานสู(การรวมตัวเป&นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint)10 ได-แก( 

 
ยุทธศาสตร/ท่ี 1 การเป&นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร/ท่ี 2 การเป&นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข(งขันสูง 
 ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การเป&นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท(าเทียมกัน 
 ยุทธศาสตร/ท่ี 4 การเป&นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข-ากับเศรษฐกิจโลก 
 
 ทั้งน้ี พบว(าภายใต-ยุทธศาสตร/ที่ 2 การเป&นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข(งขันสูง ได-มีความร(วมมือ
ด-านพลังงานในอาเซียน เก่ียวกับความมั่นคงด-านพลังงานในอาเซียนอยู(ด-วย โดยมีวัตถุประสงค/เพื่อส(งเสริมความ
มั่นคงและความย่ังยืนด-านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคํานึงถึงประเด็นด-านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
ส่ิงแวดล-อม และเมื่อพิจารณาแผนปฎิบัติการของประเทศไทยสู(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2555-2558 
พบว(าโครงการของไทยที่สําคัญภายใต-ความร(วมมือด-านพลังงานในอาเซียนน้ัน มีผู-รับผิดชอบในการดําเนินการ คือ 
กระทรวงพลังงาน ได-แก( 1) เร(งการดําเนินการโครงการเครือข(ายระบบสายส(งไฟฟxาของอาเซียน และโครงการ
เช่ือมโยงท(อส(งก�าซธรรมชาติของอาเซียน 2) ส(งเสริมการเข-ามามีส(วนร(วมของภาคเอกชนเก่ียวกับโครงการ
เครือข(ายระบบสายส(งไฟฟxาของอาเซียน และโครงการเช่ือมโยงท(อส(งก�าซธรรมชาติของอาเซียนให-มากข้ึน และ   

                                                           

9 สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2554), ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน AEC: ASEAN Economic 
Community, เอกสารความรู- สดร. ลําดับท่ี 15 / ปYงบประมาณ 2554 
10 กรมเจรจาการค-าระหว(างประเทศ (2554), ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Factbook). 
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3) ดําเนินการร(าง ASEAN Petroleum Security Agreement ให-แล-วเสร็จเพื่อเสริมสร-างความม่ันคงของแหล(ง
นํ้ามัน และก�าซในภูมิภาค  

 
ขณะที่ปMจจุบันความร(วมมือด-านพลังงานในอาเซียนดําเนินการภายใต-แผนปฏิบัติการอาเซียนว(าด-วยความ

ร(วมมือด-านพลังงาน ปY 2553-2558 (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC) ให-
ความสําคัญในโครงการหลัก 7 สาขา ได-แก( 1) การเช่ือมโยงระบบสายส(งไฟฟxาของอาเซียน (ASEAN Power Grid: 
APG) 2) การเช่ือมโยงท(อส(งก�าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) 3) เทคโนโลยีถ(าน
หินและถ(านหินสะอาด 4) พลังงานท่ีนํามาใช-ใหม(ได- (Renewable Energy: RE) 5) การสงวนรักษาและ
ประสิทธิภาพของพลังงาน (Energy Efficiency and Conservation: EE&C) 6) นโยบายและการวางแผนพลังงาน
ภูมิภาค และ 7) พลังงานนิวเคลียร/ นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมสําคัญท่ีอยู(ระหว(างดําเนินการ ได-แก( การดําเนินงาน
ตามแผนงานความร(วมมือด-านพลังงานระหว(างอาเซียน-สหภาพยุโรป ปY 2553 การพัฒนาแผนงานการเก็บสํารอง
นํ้ามันสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน+3 การดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean 
Development Mechanism) และโครงการเสริมสร-างศักยภาพด-านพลังงานนิวเคลียร/ 

 
ดังน้ัน จะเห็นได-อย(างชัดเจนว(าประเทศไทยมีบทบาทด-านพลังงานในอาเซียน ภายใต-ความร(วมมือด-าน

พลังงานใน 3 สาขา ได-แก( 1) การเช่ือมโยงระบบสายส(งไฟฟxาของอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) 2) การ
เช่ือมโยงท(อส(งก�าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) และ 6) นโยบายและการ
วางแผนพลังงานภูมิภาค ท้ังที่ความร(วมมือในระดับอาเซียนมีท้ังส้ิน 7 สาขาด-วยกัน และพลังงานนิวเคลียร/ก็เป&น
หน่ึงในสาขาความร(วมมือน้ี สะท-อนให-เห็นว(าการเข-าสู(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปY 2558 ประเทศไทยยังคงไม(
มีแผนการดําเนินงานในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร/อย(างชัดเจน ทําให-บทบาทของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ภายใต-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ี ไม(ปรากฎให-เห็นอย(างเป&นรูปธรรม 

 
ในส(วนของประชาคมความม่ันคงอาเซียน หรือ ASEAN Political Security Community (APSC) 

มีเปxาหมายเพื่อส(งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และอํานวยต(อการสร-างประชาคมอาเซียนภายในปY 
2558 และได-มีการจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – 
Security Community (APSC) Blueprint) ซ่ึงเป&นแผนงานที่ดําเนินการในด-านประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน โดยมีเปxาหมายสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

 
1) ประชาคมท่ีมีกติกาและมีการพัฒนาค(านิยมและบรรทัดฐานร(วมกัน (A rules-based 

community of shared values and norms) 
2) ประชาคมท่ีทําให-ภูมิภาคมีความเป&นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร(ง พร-อมทั้งมีความ

รับผิดชอบร(วมกัน เพื่อแก-ไขปMญหาความมั่นคงท่ีครอบคลุมในทุกมิติ (A cohesive, peaceful 
and resilient region with shared responsibility for comprehensive security) 
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3) ประชาคมท่ีทําให-เป&นภูมิภาคท่ีมีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอกท่ีมีการรวมตัวและลักษณะ
พึ่งพาซึ่งกันและกันมากย่ิงข้ึน (A dynamic and outward looking region in an 
increasingly integrated and interdependent world) 

 
 ทั้งน้ีรากฐานของการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พัฒนามาจากความร(วมมือและ
ความตกลงของอาเซียนด-านการเมืองและความมั่นคงก(อนที่จะมีเปxาหมายการจัดต้ังประชาคมอาเซียน เพื่อให-มีผล
เป&นรูปธรรมและมีความเป&นแบบแผนมากย่ิงข้ึน เช(น ข-อบทต(าง ๆ ภายใต-สนธิสัญญามิตรภาพและความร(วมมือใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต- (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia:TAC) ปฏิญญาว(าด-วยเขต
แห(งสันติภาพ เสรีภาพและความเป&นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration: 
ZOPFAN) และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร/ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต- (Treaty on the 
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone: SEANWFZ) รวมถึงการประชุมอาเซียนว(าด-วยความร(วมมือ
ด-านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก (ASEAN Regional Forum: ARF) 
 
 บทบาทของประเทศไทยภายใต-ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน11 ได-แก(  
 

- จัดต้ังและผลักดันการดําเนินการของคณะกรรมาธิการระหว(างรัฐบาลอาเซียนว(าด-วยสิทธิ
มนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights- AICHR) 

- รับรองและผลักดันการปฏิบัติตามแผนการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
- ส(งเสริมให-คณะมนตรีของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีผลงานเป&นรูปธรรม เช(น 

การส(งเสริมความร(วมมือด-านการรักษาสันติภาพในภูมิภาค 
- ยกระดับบทบาทของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในด-านการจัดการภัยพิบัติ และความร(วมมือกับ

ภาคประชาสังคมในการแก-ไข Non-Traditional Security Threats 
- ผลักดันให-สหรัฐฯ เข-าเป&นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร(วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต- 

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia- TAC) 
- ผลักดันให-เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร/ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต- (Southeast Asia 

Nuclear Weapon-Free Zone- SEANWFZ) มีบทบาทมากย่ิงข้ึนในเวทีระหว(างประเทศ และ
สร-างเสถียรภาพในอาเซียน 

- ส(งเสริมให-อาเซียนเป&นเขตปลอดอาวุธท่ีมีอํานาจทําลายล-างสูง 
- ส(งเสริมให-มีความโปร(งใสด-านนโยบายและข-อมูลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต- 
- ส(งเสริมมาตรการสร-างความไว-เน้ือเช่ือใจ (Confidence Building Measures- CBMs) และการ

ทูตเชิงปxองกัน (Preventive Diplomacy) ในกรอบการประชุมอาเซียนว(าด-วยความร(วมมือด-าน
การเมืองและความม่ันคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟ�ก (ASEAN Regional Forum- ARF) 

- ส(งเสริมให-ภาคประชาสังคมมีส(วนร(วมในกระบวนการอาเซียน 
 
                                                           

11 กองอาเซียน 1 กรมอาเซียน กระทรวงการต(างประเทศ, ASEAN Highlight 2011 
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 ทั้งน้ี กระทรวงการต(างประเทศเป&นผู-ที่มีหน-าท่ีรับผิดชอบแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community (APSC) Blueprint) 
 
 อย(างไรก็ตาม จะเห็นได-ว(าภายใต-ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนน้ัน ส(วนใหญ(แล-วเป&น
แผนการดําเนินงาน เพื่อรองรับสภาพแวดล-อมทางการเมืองระหว(างประเทศท่ีปรับเปล่ียนไป เช(น การก(อ
อาชญากรรมและการก(อการร-ายข-ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาด เป&นต-น และประเทศไทยเองก็
พยายามผลักดันแผนการดําเนินงานให-เป&นไปตามเปxาหมายของประชาคมความม่ันคงอาเซียน ดังน้ัน สนธิสัญญา 
และความร(วมมือทางความมั่นคงต(าง ๆ แม-ว(าจะกล(าวถึงบทบาทหน-าที่ที่เก่ียวข-องกับบทบาทและหน-าท่ีของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติน-อยก็ตาม แต(กลับพบว(าประเด็นทางนิวเคลียร/ที่กล(าวถึงในสนธิสัญญาเป&นไปในเชิงของ
ความมั่นคง และปลอดภัย จากอาวุธนิวเคลียร/ ซ่ึงมีความเก่ียวข-องกับบทบาทและหน-าที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติโดยตรง 
 
 ภายใต-ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 
มีเปxาหมายให-อาเซียนเป&นประชาคมท่ีมีประชาชนเป&นศูนย/กลางสังคมที่เอ้ืออาทรและแบ(งปMน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป&นอยู(ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด-านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส(งเสริมการให-
ทรัพยากรธรรมชาติอย(างย่ังยืน รวมท้ังส(งเสริมอัตลักษณ/ของอาเซียน และได-มีการจัดทําแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint) เป&นแผนการ
ดําเนินงานที่มุ(งพัฒนาด-านต(าง ๆ ดังน้ี 
 

- การพัฒนามนุษย/ (Human Development) 
- การคุ-มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
- สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 
- ความย่ังยืนด-านส่ิงแวดล-อม (Environmental Sustainability) 
- การสร-างอัตลักษณ/อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 
- การลดช(องว(างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 

 
 ทั้งน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย/เป&นผู- ท่ีมีหน-าท่ีรับผิดชอบแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint) 
 
 ภายใต-แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนน้ัน ส(วนใหญ(แล-วเน-นไปท่ีการพัฒนา
สังคมเป&นหลัก เช(น การให-ความสําคัญกับการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย/ การขยัดความ
ยากจน การเข-าถึงการดูแลสุขภาพและส(งเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ รวมถึงการจัดการและการปxองกันปMญหา
มลพิษทางส่ิงแวดล-อมข-ามแดน เป&นต-น ทําให-ไม(มีความเก่ียวข-องกับบทบาทและหน-าท่ีของสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติท้ังอย(างเฉพาะเจาะจง 
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 แต(อย(างไรก็ตาม จากแผนการเข-าสู(ความเป&นประชาคมอาเซียนน้ี จะส(งผลให-มีการเช่ือมต(อระหว(าง
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน (ASEAN Connectivity) ท่ีจะทําให-เกิดท้ังผลดีและความท-าทายต(อการ
ดําเนินการด-านนิวเคลียร/และรังสี กล(าวคือ ในแง(ของผลดีจะทําให-การเดินทาง ขนส(ง และการติดต(อประสานงานมี
ความสะดวกข้ึน แต(ขณะท่ีมีความท-าทายคือ การควบคุมการขนส(งวัสดุกัมมันตรังสีระหว(างประเทศ รวมถึงการเฝxา
ระวังการลักลอบนําวัสดุกัมมันตรังสีไปใช-ในทางมิชอบอาจทําได-ยากข้ึน ประกอบกับการใช-ประโยชน/จากพลังงาน
ปรมาณูในด-านต(างๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มข้ึนอย(างรวดเร็ว รวมทั้งประเทศสมาชิก เช(น ประเทศเวียดนาม ได-
ริเริ่มแผนพัฒนาการใช-พลังงานนิวเคลียร/เพื่อผลิตกระแสไฟฟxา การกํากับดูแลความปลอดภัยการใช-พลังงาน
ปรมาณูในภูมิภาคจึงมีความจําเป&นอย(างย่ิง เน่ืองจากผลของอุบัติเหตุทางรังสีหรือนิวเคลียร/ไม(ได-มีขอบเขตจํากัดอยู(
เพียงภายในประเทศและอาจแผ(ขยายถึงประเทศใกล-เคียง ดังน้ัน การกํากับดูแลความปลอดภัยให-เกิด
ประสิทธิภาพอย(างสูงสุดจําเป&นต-องมีการประสานงานอย(างใกล-ชิดกับประเทศในภูมิภาค เพื่อประโยชน/ในการ
แลกเปล่ียนข-อมูลและการให-ความช(วยเหลือในสภาวะฉุกเฉิน  
 

จากเหตุผลดังกล(าวข-างต-น ประเทศไทยโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได-ตระหนักถึงความจําเป&นในการ
จัดต้ัง “เครือข(ายของหน(วยงานกํากับดูแลการใช-พลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน” (ASEANTOM: ASEAN 
Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy) โดยมีวัถุประสงค/เพื่อส(งเสริมการกํากับดูแลด-านความ
ปลอดภัย (Safety) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ/ (Safeguards) (เรียกรวมว(า 3S: Safety, 
Security and Safeguards) เพื่อรองรับการเติบโตของการใช-ประโยชน/จากพลังงานปรมาณูในภูมิภาค และการ
ดําเนินการเข-าสู(ความเป&นประชาคมอาเซียน  

 
ทั้งน้ี การดําเนินงานของเครือข(ายจะมุ(งเน-นไปที่การสร-างความร(วมมือ การช(วยเหลือ การแลกเปล่ียน

ข-อมูล การพัฒนาบุคลากร ในด-านการกํากับดูแล 3S การเตรียมความพร-อมและตอบสนองต(อเหตุฉุกเฉิน การ
ตรวจวัดรังสีในส่ิงแวดล-อม และนิติวิทยาศาสตร/นิวเคลียร/ (Nuclear forensic) โดยให-เป&นไปตามมาตราฐานสากล
ตามท่ีทบวงการพลังงานปรมาณูระหว(างประเทศหรือ IAEA กําหนด นอกจากน้ี เครือข(าย ASEANTOM ยัง
สนับสนุนแนวทางการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยดําเนินงานตามแผนงานของ
สนธิสัญญาว(าด-วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร/ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต- (Treaty on the Southeast Asia 
Nuclear Weapons Free Zone: SEANWFZ)  

 
การดําเนินการจัดต้ังเครือข(าย ASEANTOM น้ีได-เริ่มข้ึน เน่ืองในวาระครบรอบ 50 ปYของ ปส. โดย ปส. 

เป&นเจ-าภาพหลักจัดการประชุมระหว(างประเทศว(าด-วยความปลอดภัย ความมั่นคงและการพิทักษ/ทางนิวเคลียร/ใน
การใช-พลังงานปรมาณูทางสันติ (International Conference on Safety, Security and Safeguard in 
Nuclear Energy) ในปY พ.ศ. 2554 ท่ีกรุงเทพฯ และได-เสนอแนวคิดริเริ่มในการสร-างเครือข(ายผ(านการประชุม
หารืออย(างไม(เป&นทางการระหว(างหัวหน-าคณะผู-แทนของประเทศอาเซียน และต(อมามีการผลักดันการจัดต้ัง
เครือข(ายโดยความร(วมมือกับกระทรวงการต(างประเทศและกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี ผ(านช(องทางของ 
ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COST) และการประชุมผู-แทนระดับอาวุโสของ
กระทรวงต(างประเทศของอาเซียน (Senior Official Meeting : SOM) ได-นําเสนอหนังสือข-อเสนอการจัดต้ัง
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เครือข(าย (Concept paper) และได-รับการสนับสนุนจากท่ีประชุม การดําเนินการข้ันต(อไปคือการร(างข-ออ-างอิง 
(Term of Reference : TOR) สําหรับเครือข(าย ASEANTOM ซึ่งควรได-รับข-อเสนอแนะและความเห็นชอบจาก
หน(วยงานกํากับดูแลของประเทศสมาชิก และจะมีการนําเสนอการจัดต้ังเครือข(าย ASEANTOM ในการประชุมสุด
ยอดผู-นําอาเซียน (ASEAN Summit) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 

 กล(าวโดยสรุป แม-ว(าภายใต-ประชาคมอาเซียนในภาพของระดับประเทศ จะมีความเก่ียวข-องกับ
บทบาทของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติน-อย แต(ภายใต-ความร(วมมือพลังงานอาเซียนน้ัน ยังคงให-ความสําคัญกับ
พลังงานนิวเคลียร/ ซึ่งจะเห็นได-จากการที่พลังงานนิวเคลียร/เป&นสาขาหน่ึง ภายใต-แผนปฏิบัติการอาเซียนว(าด-วย
ความร(วมมือด-านพลังงาน ปY 2553-2558 (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC) รวมท้ัง
การที่ประเทศสมาชิกได-ริเริ่มแผนพัฒนาการใช-พลังงานนิวเคลียร/เพื่อผลิตกระแสไฟฟxา เช(น การท่ีประเทศ
เวียดนามได-ตัดสินใจท่ีลงทุนสร-างโรงไฟฟxานิวเคลียร/ ซ่ึงสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติได-ตระหนักถึงความจําเป&นใน
การจัดต้ัง “เครือข(ายของหน(วยงานกํากับดูแลการใช-พลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน” หรือ ASEANTOM เพื่อ
ส(งเสริมการกํากับดูแลด-านความปลอดภัย (Safety) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ/ 
(Safeguards) เพื่อรองรับการเติบโตของการใช-ประโยชน/จากพลังงานปรมาณูในภูมิภาค และการดําเนินการเข-าสู(
ความเป&นประชาคมอาเซียน ในปY 2558 ซ่ึงแสดงให-เห็นว(าสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติให-ความสําคัญกับการเข-าสู(
ประชาคมอาเซียน และมีบทบาทในแง(ของการกํากับดูแลการใช-พลังงานนิวเคลียร/เป&นสําคัญ และให-ความสําคัญถึง 
การเตรียมความพร-อมรับมือกับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 
2.3 การทบทวนนโยบายด�านนิวเคลียร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ 

 
สําหรับการทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติน้ัน คณะท่ีปรึกษาได-ทําการทบทวน

แผนพัฒนาฯ นับต้ังแต(มีการเริ่มข้ึนของการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ (หรือที่เรียกว(า
แผนพัฒนาฯ) ฉบับท่ี 1 ในช(วงปY 2504 จนกระทั่งปMจจุบัน อาจกล(าวได-ว(าแผนพัฒนาฯ มีความสําคัญใน         
การกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม ดังน้ัน ประโยชน/ที่จะได-รับจากการทบทวนแผนงาน
ระดับชาติดังกล(าว จะทําให-เห็นทิศทางของการพัฒนาและความสําคัญของพลังงานนิวเคลียร/ในระดับประเทศได- 

  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติเป&นแผนแม(บทท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ (Office of the National Economic and Social Development Board: 
NESDB) โดยทําหน-าท่ีเป&นวัตถุประสงค/สําคัญในการวางกรอบนโยบายระดับชาติ ซึ่งแต(ละแผนน้ันจะมีกรอบ
ระยะเวลา 5 ปY (ยกเว-นฉบับท่ี 1 ท่ีใช- 6 ปY) และมีการปรับเปล่ียนเพื่อให-สอดคล-องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนไป โดยประเทศไทยเริ่มใช-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) และปMจจุบัน
ประเทศไทยใช-แผนพัฒนาสังคมแห(งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 

ในทุก ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติน้ัน ได-มีการสรุปสาระสําคัญของแผนไว-ในส(วนแรกของ
แผน แต(จากการสรุปทบทวน พบว(า ประเด็นท่ีเก่ียวข-องกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติและบทบาทหน-าท่ีของ
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สํานักงาน (พลังงาน) ปรมาณูเพื่อสันติน้ันมักมีนัยยะที่ส(งผลต(อการทําหน-าที่ในการกํากับดูและการใช-พลังงาน
ปรมาณูในทางสันติโดยอ-อม ซึ่งสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ในแต(ละฉบับน้ันมักให-ความสําคัญกับปริมาณและ
แนวโน-มความต-องการใช-พลังงานของประเทศเป&นสําคัญ ทําให-แผนพัฒนาฯในฉบับต(างๆ มักกล(าวถึงความสําคัญ
ของพลังงานหรือแผนพัฒนาทางด-านพลังงาน ไม(ว(าจะเป&นพลังงานไฟฟxา หรือพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป&นนัย
ยะที่แสดงให-เห็นว(า ประเด็นของบทบาทการทําหน-าที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไม(ใช(แนวนโยบายหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ(านมา แต(มีความสําคัญในแง(ของการเป&นผู-กํากับการใช-
พลังงาน โดยเฉพาะอย(างย่ิงในด-านของพลังงานนิวเคลียร/ นอกจากน้ี แม-ว(าสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะทําหน-าท่ี
ในการควบคุมหรือกํากับดูแลการใช-รังสีด-วยก็ตาม แต(ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห(งชาติก็ไม(ได-มีการกําหนดอย(าง
เป&นการเฉพาะถึงการดูแลในด-านการใช-รังสี 

 
อย(างไรก็ตาม น่ันมิได-หมายความว(า แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห(งชาติไม(มีส(วนเก่ียวข-องกับสํานักงานพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติแต(อย(างใด เมื่อพิจารณาในส(วนรายละเอียดจะพบเน้ือหาบางส(วนของแผนท่ีเก่ียวข-องกับ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติอยู(บ-าง ดังน้ี 
  

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ไม(ได-มีการกล(าวถึงประเด็น
เรื่องพลังงานปรมาณูเพื่อสันติและบทบาทของสํานักงาน(พลังงาน)ปรมาณูเพื่อสันติแต(อย(างใด ทั้งน้ีอาจเป&น
เพราะว(า แผนฉบับน้ีถูกร(างข้ึนในช(วงท่ียังไม(มีการออก พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 อีกท้ังยังไม(มี
การก(อต้ังสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติด-วย โดยพบว(าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับท่ี 1 น้ี
มีแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับพัฒนาการด-านพลังงาน ที่ให-ความสําคัญกับพลังงานไฟฟxาเป&นอย(างมาก มีการ
สํารวจ การก(อสร-างเข่ือนและการติดต้ังเครื่องกังหันนํ้า เครื่องกําเนิดไฟฟxา ท้ังพลังนํ้าและไอนํ้าและการก(อสร-าง
ระบบสายส(งกระแสไฟฟxาและสถานีย(อย 
  

ประเด็นเก่ียวกับปรมาณูเพื่อสันติถูกกล(าวถึงในนโยบายระดับชาติเป&นครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห(งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) โดยเป&นการกล(าวถึงในบริบทของนโยบายทางด-านการพลังงาน ทั้งน้ี 
แนวนโยบายท่ีวางไว-ในแผนฉบับน้ีกล(าวถึงเฉพาะบทบาททางด-านวิชาการ อันได-แก( การวิจัยและการทดลองใน
เรื่องปรมาณูเพื่อสันติเท(าน้ัน12 การดําเนินงานในด-านวิชาการ ได-แก( งานส(งเสริมการใช-ไฟฟxาและงานวิจัยพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งพบว(าแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับพัฒนาการด-านพลังงาน แผนพัฒนาฉบับน้ีมีวัตถุประสงค/
จะขยายกําลังผลิตพลังงานและเช้ือเพลิงให-เพิ่มข้ึนโดยรวดเร็วเพื่อให-ทันกับความต-องการ ถ-าหากความต-องการ
เพิ่มข้ึนมากกว(าท่ีคาดไว-ก็จะต-องมีการปรับปรุงแผน นอกเหนือจากการเพิ่มกําลังผลิตแล-ว ยังมีนโยบายสําคัญอ่ืน ๆ 
ได-แก( การปรับปรุงขยายระบบจําหน(ายและการลดอัตราค(ากระแสไฟฟxาโดยเฉพาะอย(างย่ิงสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรมและเหมืองแร( แต(อย(างไรก็ตาม แม-ว(าจะมีงานส(งเสริมการใช-ไฟฟxาและงานวิจัยพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติก็ตาม แต(ก็มิได-ระบุถึงหน(วยงานผู-รับผิดชอบอย(างแน(ชัดในการทํางานวิจัยดังกล(าว 

 
                                                           

12 ถึงแม-จะไม(มีการกล(าวถึง “ปรมาณูเพ่ือสันติ” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 แต(ว(า ในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 2 ระบุว(าบทบาททาง
วิชาการในเรื่องน้ีได-ดําเนินมาตัง้แต(แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกแล-ว 
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 ประเด็นที่เก่ียวข-องกับพลังงานปรมาณูเพื่อสันติไม(ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) โดยแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 น้ัน มีวัตถุประสงค/
เพื่อให-ระบบเศรษฐกิจและสังคมเจริญก-าวหน-าไปในลักษณะท่ีสมดุลและความเป&นธรรมย่ิงข้ึน เป&นการปูพื้นฐาน
อย(างแน(นแฟxนสําหรับความเจริญของประเทศในอนาคต ซึ่งเน-นไปที่การปรับปรุงโครงสร-างเศรษฐกิจ และรักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศเป&นสําคัญ และในส(วนของการพัฒนาทางด-านพลังงานน้ันยังคงให-ความสําคัญกับ
พลังงานไฟฟxา มีนโยบายการพัฒนาพลังงานไฟฟxาท่ีเป&นการพัฒนาอย(างต(อเน่ืองมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห(งชาติฉบับท่ี 1 – 2 ซึ่งโครงการส(วนใหญ(เก่ียวกับการลงทุนทางด-านก(อสร-างเครื่องกําเนิดพลังไฟฟxา 
 

เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) พบว(า เปxาหมายหลัก
คือมุ(งแก-ปMญหาเร(งด(วนในการที่จะฟ��นฟูและรักษาเสถียรภาพของประเทศให-มั่นคงข้ึน และแก-ปMญหาข้ันรากฐาน
ของประเทศ นอกจากน้ีในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได-เน-นให-ความสําคัญต(อปMญหาและลักษณะการใช-ทรัพยากร
เศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย(างย่ิงทรัพยากรที่ดิน ปnาไม- แหล(งนํ้า แหล(งแร( พลังงานและเช้ือเพลิง และ
พบว(ามีส(วนที่มีความเก่ียวข-องกับพลังงานปรมาณูเพื่อสันติอยู(บ-าง โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได-เสนอความเป&นไป
ได-ในการใช- “พลังงานนิวเคลียร/” เป&นพลังงานทางเลือกแทนนํ้ามันในอนาคตเพื่อแก-ปMญหาด-านพลังงานไฟฟxา 
เน่ืองจากท่ีผ(านมาต-องพึ่งนํ้ามันเป&นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟxาในอัตราส(วนที่สูงเกินไป ดังน้ันจึงส(งเสริมให-ใช-
พลังงานต-นกําเนิดชนิดใหม(แทนนํ้ามันให-มากข้ึน อาทิ แก�สธรรมชาติ วัสดุนิวเคลียร/ เป&นต-น ส(วนท่ีใช-อยู(แล-ว เช(น 
พลังนํ้าและถ(านลิกไนท/ก็จะพยายามเพิ่มสัดส(วนการผลิตให-มากข้ึนกว(าเดิม ท้ังน้ี เพื่อให-พึ่งการผลิตกระแสไฟฟxา
ด-วยนํ้ามันให-น-อยลง สําหรับการนําเอาวัสดุนิวเคลียร/มาใช-ในการผลิตเป&นพลังงานไฟฟxา เช(น ที่ใช-กันอย(าง
แพร(หลายในต(างประเทศน้ัน ก็เป&นทางเลือกท่ีจําเป&นอีกทางหน่ึงท่ีจะแก-ไขปMญหาในการผูกพันกับแหล(งพลังงาน
จากนํ้ามันได-ในระยะยาว อย(างไรก็ตาม แผนพัฒนาฯ ฉบับน้ีก็มิได-ระบุถึงหน-าท่ีของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
อย(างชัดเจน หากแต(เริ่มเล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานทางเลือกและมีการยกตัวอย(างถึงพลังงานนิวเคลียร/ที่จะ
ส(งผลต(อการทําหน-าท่ีของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  

จากการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 ถึงฉบับที่ 4 น้ัน เศรษฐกิจได-ขยายตัว
เจริญเติบโตข้ึนอย(างรวดเร็วแทบทุกด-าน ทําให-ความต-องการใช-พลังงานของประเทศทุกชนิดเพิ่มข้ึนอย(างรวดเร็ว 
ส(งผลให-ในช(วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525- 2529) ประเทศต-องประสบ
ปMญหาสถานการณ/พลังงาน ท้ังด-านราคา อัตราการใช-และการจัดหาพลังงานทดแทนในประเทศท่ีมิได-ปรับตัวให-เข-า
กับสถานการณ/ของโลกที่ก-าวเข-าสู(ยุคนํ้ามันแพงได-ทันท(วงที ทําให-มีการต้ังเปxาหมายลดการใช-พลังงาน และลดการ
นําเข-าพลังงานจากต(างประเทศลง ขณะเดียวกันก็อาศัยการผลิตพลังงานทดแทนในประเทศโดยใช-ก�าซธรรมชาติ 
ถ(านลิกไนต/ และพลังนํ้าให-มากข้ึน รวมถึงปฏิรูประบบบริหารพลังงาน แต(อย(างไรก็ตาม ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 
น้ีเป&นแผนพัฒนาฯ ฉบับเดียวท่ีมีการระบุหน-าท่ีของสํานักงาน (พลังงาน) ปรมาณูเพื่อสันติอย(างเฉพาะเจาะจง โดย
ระบุว(า “ให�สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติดําเนินการทดลองการผลิตเยลโล�วเคค จากแร�โมนาไซท& และจากแร�
ยูเรเนียมท่ีสํารวจพบในประเทศ”13 โดยหน-าท่ีดังกล(าวน้ีเป&นส(วนหน่ึงของแผนเร(งรัดการสํารวจและพัฒนาแหล(ง
                                                           

13 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2525-
2529. 
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พลังงานประเภทต(าง ๆ ภายในประเทศมาใช-แทนนํ้ามันเพื่อที่จะปรับโครงสร-างการผลิตและการใช-พลังงานใน
ประเทศ  

 
ประเด็นเก่ียวกับพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) มีการ

ระบุถึงปMญหาความไม(แน(นอนของราคานํ้ามันและอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลหลักที่ยังมีอยู( ซึ่งเป&นอุปสรรคต(อ
การวางแผนพัฒนาพลังงาน จึงมีความจําเป&นที่รัฐจะต-องปรับกลไกการจัดหา การกําหนดราคาภายในประเทศให-มี
ความยืดหยุ(นมากข้ึน และพร-อมที่จะปรับตัวเข-ากับสถานการณ/พลังงานท่ีผันผวนของโลกในหลายรูปแบบได-  ซ่ึงใน
ประเด็นที่เก่ียวข-องกับปรมาณูเพื่อสันติคือมีการระบุให-มีการ “พิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการนําพลังงาน
นิวเคลียร&มาใช�ประโยชน&ในการผลิตไฟฟ0าท้ังทางเศรษฐศาตร&เทคโนโลยีและความปลอดภัย และเริ่มประชาสัมพันธ&
ให�ประชาชนเข�าใจอย�างต�อเน่ือง”14 โดยเป&นส(วนหน่ึงของการจัดหาพลังงานให-มีปริมาณเพียงพอกับความต-องการ
และให-มีความมั่นคงในราคาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะตอบสนองต(อความต-องการพลังงานที่เพิ่มสูงข้ึนอย(างรวดเร็ว
ตามสภาวะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในช(วงเวลาดังกล(าว  

 
ต(อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) สถานการณ/พลังงานของ

ประเทศท่ีผ(านมาแสดงให-เห็นถึงปMญหาหลักของการพัฒนาพลังงาน ได-แก( ความต-องการพลังงานเชิงพาณิชย/
เพิ่มข้ึนอย(างรวดเร็ว ราคานํ้ามันในตลาดโลกมีความไม(แน(นอนสูงมาก โครงสร-างและระดับราคาพลังงานยังไม(
สะท-อนถึงต-นทุนการจัดหาท่ีแท-จริงหรือเป&นไปตามกลไกตลาด ทําให-ในแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ีมีเปxาหมายมุ(งที่จะ
จัดหาพลังงานให-เพียงพอกับความต-องการ โดยพัฒนาแหล(งพลังงานในประเทศและร(วมมือกับประเทศเพื่อนบ-าน
ให-มากข้ึนในการจัดหาแหล(งต-นพลังงาน ส(วนการบริหารจะจัดการและเร(งรัดให-มีการใช-พลังงานอย(างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในประเด็นท่ีเก่ียวข-องกับปรมาณูเพื่อสันติคือ ยังคงมีการระบุให- “พิจารณาศึกษาความเหมาะสม
ในการนําพลังงานนิวเคลียร&มาใช�ประโยชน&ในการผลิตไฟฟ0าท้ังทางเศรษฐศาตร&เทคโนโลยีและความปลอดภัย และ
เริ่มประชาสัมพันธ&ให�ประชาชนเข�าใจอย�างต�อเน่ือง”15 ซ่ึงดําเนินการต(อเน่ืองมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห(งชาติฉบับท่ี 6 

 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ได-มีการเปล่ียนแนวคิด ทิศทาง

และกระบวนทัศน/ใหม(จากเดิมที่ให-ความสําคัญกับการเร(งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปรับมาเป&นการเน-นคน
เป&นศูนย/กลางของการพัฒนา ด-วยเหตุน้ีทําให-ประเด็นทางด-านพลังงานถูกจัดเข-าไปอยู(ในส(วนของการพัฒนา
สมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต ส(วนใหญ(ของแนวทางการพัฒนาด-านพลังงาน
ยังคงมีเปxาหมายเพื่อพัฒนาและจัดหาแหล(งพลังงานให-เพียงพอ และมีความมั่นคงควบคู(ไปกับการใช-พลังงานอย(าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการผลิตสินค-าและบริการของประเทศ แนวทางการดําเนินการทางด-านพลังงานท่ีคาบ
เก่ียวกับสํานักงาน(พลังงาน)ปรมาณูเพื่อสันติ คือ ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดรูปแบบการกํากับดูแลการใช-

                                                           

14 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2530-
2534. 
15 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2535-
2539. 
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พลังงานปรมาณูในการผลิตไฟฟxา รวมท้ังจัดหาพลังงานจากแหล(งนอกประเทศ โดยเฉพาะก�าซธรรมชาติเหลว 
นํ้ามันดิน และถ(านหิน 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) มีการดําเนินการต(อเน่ืองจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และให-ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุล ท้ังด-านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล-อม 
ในประเด็นของการพัฒนาด-านพลังงาน มุ(งเน-นการพึ่งพาตนเองด-านพลังงานโดยส(งเสริมการวิจัยเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนประเภทต(างๆ เช(น พลังงานชีว
มวล พลังงานแสงอาทิตย/ เพื่อให-มีการใช-เช้ือเพลิงฟอสซิลน-อยลง โดยมุ(งลดอัตราการเพิ่มของการใช-พลังงานให-ตํ่า
กว(าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังน้ันจะเห็นได-ว(า ไม(มีการระบุถึงเปxาหมายท่ีเก่ียวข-องกับบทบาทตาม
กฎหมายของสํานักงาน(พลังงาน)ปรมาณูเพื่อสันติไว-โดยชัดเจน 

 
ต(อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ยังคงให-ความสําคัญกับ

การเตรียมความพร-อมของคนและระบบให-สามารถปรับตัวพร-อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงด-านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อมที่เส่ือมโทรมลง ทําให-ประเทศไทยต-องยกระดับมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดล-อมให-ดีข้ึนกว(าเดิม โดยปกปxองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลย่ังยืนของระบบนิเวศ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช-พลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความต-องการใช-พลังงานในประเทศ และทํา
การวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน รวมท้ังศึกษาความเหมาะสมในการนําเช้ือเพลิงรูปแบบ
ใหม(ในการผลิตไฟฟxาสําหรับอนาคต ท้ังด-านเทคนิค ความคุ-มค(าเชิงพาณิชย/ และลดผลกระทบต(อส่ิงแวดล-อม 
รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากรให-มีความพร-อม และการให-ความรู-แก(ประชาชนได-เข-าใจถึงเหตุผลความจําเป&น แต(
อย(างไรก็ตาม ไม(มีการระบุถึงเปxาหมายที่เก่ียวข-องกับบทบาทตามกฎหมายของสํานักงาน(พลังงาน)ปรมาณูเพื่อ
สันติไว-โดยชัดเจนเช(นเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 

 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) อันเป&นแผนที่ใช-อยู(ในปMจจุบัน

น้ัน ได-ให-ความสําคัญกับการมีส(วนร(วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส(วน ท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนพัฒนาฯ อย(างกว-างขวางและต(อเน่ือง ท้ังน้ี ประเด็นในด-านพลังงานของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับน้ีให-ความสําคัญอย(างมากกับความมั่นคงทางด-านอาหารและพลังงาน อันเน่ืองมาจากปMญหาการ
เปล่ียนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลกมีแนวโน-มรุนแรงมากข้ึน ทําให-มีการพัฒนาและส(งเสริมการใช-พลังงาน
ทดแทนจากพืชเพิ่มข้ึน เช(น มันสําปะหลัง อ-อย ปาล/มนํ้ามัน เป&นต-น รวมถึงมีการสร-างความม่ันคงด-านพลังงาน 
ด-วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช-พลังงานและการสนับสนุนการใช-พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก ซึ่ง
จะเห็นได-ว(าไม(มีการระบุถึงเปxาหมายที่เก่ียวข-องกับบทบาทตามกฎหมายของสํานักงาน(พลังงาน)ปรมาณูเพื่อสันติ
ไว-โดยชัดเจนเช(นเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และฉบับท่ี 10 
 

ดังน้ัน จะเห็นได-ว(าต้ังแต(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ 1 จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
11 อันเป&นแผนท่ีใช-อยู(ในปMจจุบันน้ัน มีการระบุถึงเปxาหมายที่เก่ียวข-องกับบทบาทหน-าท่ีของสํานักงาน (พลังงาน) 
ปรมาณูเพื่อสันติค(อนข-างน-อย ซึ่งส(วนใหญ(แผนพัฒนาฯ จะมุ(งเน-นในเรื่องของการพัฒนาและวางแผนด-านพลังงาน
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เป&นหลัก ดังน้ัน บทบาทของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงเป&นบทบาทโดยอ-อมท่ีผูกติดหรือยึดโยงกับหน-าท่ีในการ
ใช-พลังงาน หรือการผลิตพลังงาน ของหน(วยงานต(าง ๆ อาทิ กระทรวงพลังงาน การไฟฟxาฝnายผลิต เป&นต-น ปส. ใน
ฐานะของหน(วยงานผู-มีหน-าที่ในการกํากับดูแลการใช-พลังงานปรมาณูในทางสันติ และจะย่ิงมีบทบาทมากย่ิงข้ึน
หากประเทศไทยเดินหน-าหรือมีนโยบายที่ชัดเจนในการก(อสร-างโรงไฟฟxานิวเคลียร/ขึ้นในประเทศ 
 
2.4 การทบทวนแผนยุทธศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 - 2554 
 

แผนยุทธศาสตร/กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 - 2554 ถูกจัดทําข้ึนเพื่อกําหนดบทบาท 
ยุทธศาสตร/ และแผนงาน/โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี โดยได-กําหนดวิสัยทัศน/ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี คือ การเป&นองค/กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อสร-างปMญญาในสังคม ใช-สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร-างความสามารถของประเทศอย(างย่ังยืน 
และกําหนดยุทธศาสตร/การดําเนินงานเพื่อให-บรรลุวิสัยทัศน/ทั้งส้ิน 6 ยุทธศาสตร/ ได-แก( 

 
ยุทธศาสตร ที่ 1 การส,งเสริมและเร,งรัดการพัฒนากําลังคนด�านวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให�

เปSนพลังของประเทศ 
 
 ดําเนินการสร-างความร(วมมือกับหน(วยงานท่ีเก่ียวข-องในการผลิตและสร-างเส-นทางอาชีพบุคลากร
วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเสริมความรู-และทักษะให-แก(ผู-ทํางานด-านวิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในภาคส(วนต(าง ๆ 
 
ยุทธศาสตร ที่ 2 การสร�างความตระหนัก และพัฒนาการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ให�เปSนสังคมฐานความรู� 
 

ดําเนินการสร-างการเรียนรู-และความคิดสร-างสรรค/ของเยาวชน และเผยแพร(ความรู-ด-านวิทยาศาสตร/ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู(ประชาชน รวมท้ังเพิ่มโอกาสในการเข-าถึงข-อมูลข(าวสาร  ตลอดจนเชิดชูเกียรติของ
นักวิทยาศาสตร/ นักประดิษฐ/ และปราชญ/ชาวบ-าน 
 
ยุทธศาสตร ที่ 3 การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร�างฐานความรู�และเพ่ิมผลิตภาพของประเทศ 
 

ดําเนินการผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสร-างองค/ความรู-และนําไปใช-ประโยชน/ในภาคการ
ผลิต เกษตร และบริการ ส(งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร-างความมั่นคงด-านพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล-อม 
รวมถึงส(งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร-างความเข-มแข็งของสังคม ชุมชนและท-องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร ที่ 4 การถ,ายทอดเทคโนโลยีและมีการนําผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช�ในการเพิ่ม
ผลผลิตเชิงพาณิชย ทุกระดับ 

 
ดําเนินการผลักดันการนําเทคโนโลยีเพื่อสร-างขีดความสามารถของภาคการผลิต เกษตร และบริการ และ

ส(งเสริมการใช-ประโยชน/จากเทคโนโลยีเพื่อสร-างความม่ันคงด-านพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล-อม รวมถึง
ถ(ายทอดเทคโนโลยีสู(สังคม ชุมชนและท-องถ่ินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ให�

เพียงพอ รวมทั้งพัฒนา การบริหารจัดการด�านวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให�
มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 
ดําเนินการพัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห/คุณภาพและรับรองมาตรฐานให-ทันสมัย ส(งเสริมและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร/ เร(งพัฒนาศูนย/วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพการให-บริการทางด-านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย(างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสร-างความร(วมมือในการพัฒนานโยบาย/แผน/แนวทาง วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ และสร-างความร(วมมือด-านวิทยาศาสตร/เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว(างประเทศ 
 
ยุทธศาตร ที่ 6  การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพและทันต,อการเปล่ียนแปลง

ของโลก 
 

ดําเนินการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพและทันต(อการเปล่ียนแปลงของโลก 
 
 ดังน้ันจะเห็นได-ว(า แผนยุทธศาสตร/กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีให-ความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาทางเทคโนโลยีเป&นหลัก รวมถึงการผลักดันให-เกิดการพัฒนาท้ังบุคลากร เศรษฐกิจ เพื่อให-ประเทศมี
ความก-าวหน-าทันต(อการเปล่ียนแปลงของโลก ยุทธศาสตร/เหล(าน้ีจึงมีความเช่ือมโยงและส(งผลต(อการทํางานของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในแง(ของการทํางานด-านการวิจัยและการพัฒนานิวเคลียร/และรังสีเป&นสําคัญ ซึ่งมิใช(
บทบาทหน-าที่หลักในแง(ของการเป&นผู-กํากับดูแลการใช-พลังงานนิวเคลียร/และรังสี หากแต(จะไปมีบทบาทในการ
กํากับดูแลการวิจัยและพัฒนาทางด-านนิวเคลียร/และรังสีทั้งในอุตสาหกรรม การแพทย/ และการวิจัย มากกว(าการท่ี
จะเป&นผู-ปฏิบัติหรือใช-งานพลังงานนิวเคลียร/หรือรังสีดังกล(าวด-วยตนเอง 
 
2.5 การวิเคราะห แนวทางการบริหารงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace: OAP) เป&นหน(วยงานราชการระดับกรม สังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี มีหน-าท่ีในการเป&นหน(วยงานกลางในการเสนอแนะนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร/ด-านพลังงานปรมาณูในทางสันติ เพื่อให-มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร/ด-านพลังงานปรมาณูในทางสันติ
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ให-เป&นไปตามพันธกรณีและมาตรฐานสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืนและให-มีการพัฒนา
และใช-พลังงานปรมาณูให-เกิดความปลอดภัยแก(ผู-ใช-และประชาชน (www.oaep.go.th) 
  

แต(เดิมน้ันสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีช่ือว(า สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atome and 
Energy for Peace: OAEP) ถูกจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 ในสมัยรัฐบาล
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต/ ในเบื้องแรก การจัดต้ังหน(วยงานอยู(ภายใต-สังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีเหตุผลใน
การจัดต้ัง ดังน้ี 

 
 “เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือโดยที่การใช�พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน&ในทาง
สันติเป;นความจําเป;น และสมควรส�งเสริมเพื่อการพัฒนาของประเทศ และโดยท่ีการใช�พลังงานปรมาณูเพื่อ
ประโยชน&ในทางสันติจําเป;นต�องมีการควบคุมให�การใช�เป;นไปตามหลักวิชาและปลอดภัย จึงต�องมีกฎหมายว�าด�วย
การน้ี”16 
(เล�ม ๗๘ ตอนท่ี ๓๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ เมษายน ๒๕๐๔) 
  

ต(อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการตาม พระราชบัญญัติปรับกรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทําให-
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเปล่ียนช่ือองค/กร เป&น “สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ” ซึ่งเป&นองค/กรระดับกรม
ภายใต-สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี (มาตรา 38)17  พร-อมกันยังมีการปรับโครงสร-างองค/กร ทําให-
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทําหน-าที่เป&นหน(วยงานกลางในการนําเสนอนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร/ด-าน
พลังงานปรมาณูในทางสันติ กํากับให-เกิดความปลอดภัยแก(ผู-ใช-และประชาชน และปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีนิวเคลียร/18 

 
ต(อมาได-มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร/แห(งชาติ (องค/การมหาชน) เม่ือวันที่ 23 

มีนาคม พ.ศ.2549 จึงทําให-มีการปรับโครงสร-างและบทบาทของส(วนราชการภายในสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติให-มี
ความเหมาะสมแก(ภารกิจมากย่ิงข้ึน โดยมีการแยกภารกิจออกเป&น 2 หน(วยงาน คือ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เป&นหน(วยงานราชการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี มีหน-าที่เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร/
ด-านพลังงานนิวเคลียร/และการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร/ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร/
แห(งชาติ (องค/การมหาชน) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี มีหน-าท่ีเก่ียวข-องกับการวิจัย พัฒนา     
การใช-ประโยชน/และบริการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร/19 

 

                                                           

16 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2504 
17 สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติน้ันโอนกิจการอํานาจหน-าท่ีจากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงพัฒนาการ
แห(งชาติตั้งแต( พ.ศ. 2506 แต(เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการกระทรวงพัฒนาการแห(งชาติจึงได-ถูกยกเลิกไป 
18 อิทธิเดช ปานพรหมมาศ, สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทําอะไร การดําเนินงานต,างจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร อย,างไร.
บทความกลุ(มงานด-นวิชาการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ.  
19 เพิ่งอ-าง 
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2.5.1 บทบาทหน�าที่ตามกฎหมายของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
• พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ศ. 2504) 

 
โครงสร-างของ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ แบ(งได-เป&น 3 ส(วน ดังน้ี 

  
ส�วนท่ีหน่ึง ว(าด-วย การวางกรอบของกฎหมาย องค/กร และการให-คํานิยามต(างๆ เช(น ช่ือกฎหมาย การ

นิยามพลังงานปรมาณู การกําหนดโคงสร-างคณะกรรมการพลังปรมาณูเพื่อสันติ ระเบียบการปฏิบัติการของ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เป&นต-น (มาตรา 1 – มาตรา 8, มาตรา16 - มาตรา20 และมาตรา 24)  

ส�วนที่สอง ว(าด-วย อํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (มาตรา 9 – มาตรา 15)  
 ส�วนที่สาม ว(าด-วย การกําหนดโทษสําหรับผู-กระทําผิด (มาตรา 21 – มาตรา 23)  
  

หากพิจารณาส(วนท่ีสองโดยละเอียดจะพบว(า มาตรา 9 อันเป&นบทบัญญัติว(าด-วยหน-าที่ท่ัวไปตามกฎหมาย
ของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติน้ัน แบ(งหน-าท่ีของหน(วยงานเป&น 2 ส(วนคือ การเป&นผู-ปฏิบัติการ 
(Operator) ซึ่งมีหน-าที่สนับสนุนและก(อให-เกิดการวิจัยทดลอง การจัดหาวัสดุต-นกําลัง20 การผลิตและใช-นิวเคลียร/
พิเศษ เป&นต-น และการเป&นผู-กํากับดูแล (Regulator) ซึ่งมีหน-าท่ีควบคุม และกําหนดมาตรฐานต(างๆ เก่ียวกับ
พลังงานปรมาณู   
  

อย(างไรก็ตาม หากพิจารณาเน้ือความของกฎหมายท้ังฉบับ แล-วพบว(า บทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ีมิได-
ส(งเสริมหน-าที่ในฐานะผู-ปฏิบัติการเท(าใดนัก โดยนอกจากมาตรา 9 ท่ีระบุข-างต-น ในทางตรงกันข-ามบทบัญญัติ
ส9วนใหญ9นั้นกลับมุ9งกําหนดบทบาทของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะการเปCนผูEกํากับดูแลการใชE
พลังงานปรมาณูภายในประเทศเปCนสําคัญ ตัวอย(างเช(น มาตรา 11 ท่ีให-อํานาจคณะกรรมการปรมาณูเพื่อสันติใน
การเรียกวัตถุหรือเอกสารจากบุคคลใดๆมาตรวจสอบก็ได- หรือ มาตรา 12 ท่ีระบุว(า คณะกรรมการปรมาณูเพื่อ
สันติมีอํานาจในการอนุญาตให-บุคคลใดๆ ครอบครอง ผลิต กระทําการใดๆท่ีผิดธรรมชาติแก(วัสดุต-นกําลังได- 
ในขณะที่มาตรา 13 ยังให-คณะกรรมการมีอํานาจในการควบคุมการนําเข-าและส(งออกวัสดุต-นกําลัง นอกจากน้ี เม่ือ
มีการอนุญาตให-ทํากิจการใดๆเก่ียวกับวัสดุต-นกําลัง คณะกรรมการก็สามารถส่ังการผู-ท่ีได-รับอนุญาตให-ทําตาม
คําส่ังของตนได- ถ-าหากว(า คําส่ังน้ันเก่ียวข-องกับความปลอดภัยของสาธารณะ (มาตรา 14) 
  

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาโครงสร-างของกฎหมายในส(วนที่ว(าด-วยการกําหนดโทษผู-กระทําผิด บทบาทหน-าที่ของ
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะผู-กํากับดูแลย่ิงเด(นชัดมากย่ิงข้ึนไป แม-ว(าจะมีการออกพระราชบัญญัติ

                                                           

20 ตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 “วัสดุต�นกําลัง” หมายความว(า 
(1) ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุอ่ืนใด ท่ีมีคุณสมบัติเป&นวัสดุต-นกําลังตามท่ีกําหนด

โดยกฎกระทรวง 
(2) แร(หรือสินแร( ซึ่งประกอบด-วยวัสดุตามท่ีระบุไว-ใน (1) อย(างหนึ่งหรือหลายอย(างตามอัตราความเข-มข-นซึ่งกําหนดโดย

กฎกระทรวง 
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พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 แต(การออกกฎหมายฉบับน้ีก็เป&นการปรับเปล่ียนสําคัญเฉพาะใน
โครงสร-างกฎหมายส(วนท่ีหน่ึงท่ีว(าด-วย  การกําหนดโครงสร-างและระเบียบการปฏิบัติงานในองค/กรเท(าน้ัน ในส(วน
ที่ว(าด-วยบทบาทหน-าที่ขององค/กรและการกําหนดโทษผู-กระทําความผิดน้ันไม(มีการเปล่ียนแปลงอย(างมีนัยสําคัญ 

 
 นับต้ังแต(มีการออก พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 จนถึงปMจจุบัน ไม(มีการ
ปรับปรุงแก-ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข-องกับสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จนกระท่ังมีการปฏิรูประบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับกรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 การปฏิรูประบบราชการนอกจากจะทําให-มีการเปล่ียน
ช่ือองค/กรจาก “สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” เป&น “สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ” และเม่ือมีพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร/แห(งชาติ (องค/การมหาชน) เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2549 ท่ีมีการปรับ
โครงสร-างองค/กรโดยมีการแยกบริหารเป&น 2 องค/กรดังท่ีกล(าวในตอนต-นแล-ว ยังส(งผลต(ออํานาจหน-าท่ีโดย นิตินัย
ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติอีกด-วย เพราะการแบ(งส(วนราชการใหม(ทําให-ต-องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อคอย
กํากับหน-าท่ีหน(วยงานภายใต-สังกัดตนด-วย 
  
• กฎกระทรวงแบ,งส,วนราชการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 

 
กฎกระทรวงท่ีสําคัญที่สุดในการกําหนดบทบาทของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ คือ “กฎกระทรวงแบ(ง

ส(วนราชการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕” โดยข-อ (1) ของ
กฎกระทรวงฉบับน้ี ระบุว(า  

 
 “....ให�สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจเก่ียวกับการเป;นหน�วยงานกลางในการเสนอแนะนโยบาย 
แนวทาง และแผนยุทธศาสตร&ด�านพลังงานปรมาณูในทางสันติ กํากับให�เกิดความปลอดภัยแก�ผู�ใช�และประชาชน 
และปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร& โดยการบริหารจัดการด�านพลังงานปรมาณู กํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร& และสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู เพื่อให�มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร&ด�านพลังงานปรมาณูในทางสันติให�เป;นไปตามพันธกรณีและ
มาตรการสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีย่ังยืน และให�มีการพัฒนาและใช�พลังงานปรมาณูให�เกิด
ความปลอดภัยแก�ผู�ใช�และประชาชน โดยให�มีอํานาจหน�าท่ีดังต�อไปน้ี  
 

(1) ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(2) กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร& และวัสดุนิวเคลียร& 
(3) ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร& 
(4) เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร&ของการพัฒนาและใช�พลังงานปรมาณู 
(5) ประสานงานและดําเนินการด�านความร�วมมือให�เป;นไปตามพันธกรณีกับองค&การระหว�าง

ประเทศ และหน�วยงานในต�างประเทศ 
(6) ประสานงานและดําเนินการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแห�งชาติ ในส�วนที่เก่ียวข�อง

กับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
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(7) ประสานงานและดําเนินการความร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ ในประเทศและ
ต�างประเทศ 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป;นอํานาจหน�าที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย…” 

 
 จะเห็นได-ว(า กฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล(าวกําหนดบทบาทของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะผู-กํากับ
ดูแลค(อนข-างชัดเจน แม-ว(าจะมีบางส(วนท่ียังซ-อนทับกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร/แห(งชาติ (องค/การมหาชน) อยู(
บ-าง เช(น อํานาจหน-าท่ีในการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร/ (ข-อ 3) 
  

ส(วนกฎกระทรวงฉบับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข-องกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติน้ัน ล-วนแต(เป&นกฎกระทรวงท่ีว(าด-วย 
“ปMญหาเชิงเทคนิค” ในการจัดการงานทางด-านปรมาณูท้ังส้ิน มิได-เป&นการปรับเปล่ียนบทบาทหน-าท่ีในการทํางาน
ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติแต(อย(างใด  
 

แม-ว(าในปMจจุบันมีการทําร(างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับท่ี (...) พ.ศ. (....) แต(กลับพบว(า
แก(นของกฎหมายยังเป&นเช(นเดิม กล(าวคือ การมอบอํานาจและกําหนดบทบาทของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป&น
ผู-กํากับดูแลกิจการท่ีเก่ียวข-องกับปรมาณูและรังสีของไทย อันท่ีจริงแล-ว รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงไปในร(าง
กฎหมายฉบับน้ีส(วนใหญ(เป&นการเปล่ียนแปลงในโครงสร-างส(วนท่ีว(าด-วยอัตราโทษ โดยมีเพิ่มอัตราโทษจากเดิม 
และเพิ่มอํานาจของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในการเอาผิดผู-ที่กระทําผิดนอกราชอาณาจักร และผู-สมคบคิดด-วย 
รวมทั้ง เพิ่มหน-าที่ของพนักงานเจ-าหน-าท่ี คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับคดี เป&นต-น 
 

กล(าวโดยสรุป แม-ว(าการก(อต้ังสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในเบ้ืองแรกจะมีการกําหนดบทบาทให-มีฐานะ
เป&นทั้งผู-ปฏิบัติการและผู-กํากับดูแล แต(เม่ือวิเคราะห/ในรายละเอียดกลับพบว(า บทบัญญัติว(าด-วยอํานาจหน-าที่ของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติน้ันโน-มเอียงไปในทางของผู-กํากับดูแลต้ังแต(แรกเริ่ม ยังผลให-เมื่อมีการปฏิรูประบบ
ราชการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงถูกออกแบบให-มีบทบาทในฐานะผู-กํากับดูแลเป&นการเฉพาะ แม-จะยังมี
ภารกิจในฐานะผู-ปฏิบัติการอยู(บ-างในส(วนที่เก่ียวข-องกับการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร/ แต(เห็น
ได-อย(างชัดเจนว(าบทบาทหน-าที่หลักของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติน้ัน คือ การทําหน-าที่ในการกํากับดูแล 
 

2.5.2 บทบาทหน�าที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (OAP) ภายใต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ 
 

จากการทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห(งชาติข-างต-น สามารถสรุปได- ดังน้ี 
 

 1. ประเด็นในเรื่องพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมิได-ปรากฏเป&นสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห(งชาติ อันจะเห็นได-แนวทางการพัฒนาทางด-านพลังงานท่ีระบุไว-ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต(างๆ มักให-
ความสําคัญกับพลังงานไฟฟxา และนํ้ามันเป&นหลัก แต(มีบทบาทของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเก่ียวโยงโดยอ-อม ใน
ฐานะของหน(วยงานผู-มีหน-าที่ในการกํากับดูแลการใช-พลังงานนิวเคลียร/ในทางสันติ ซ่ึงจะย่ิงมีแนวโน-มท่ีจะมี
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บทบาทและหน-าที่ท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน หากประเทศไทยมีแผนการสร-างโรงไฟฟxานิวเคลียร/ข้ึนในประเทศอย(างชัดเจน 
รวมถึงอาจมีบทบาทในด-านการระวังภัยจากประเทศเพื่อนบ-าน ดังเช(น เวียดนาม ท่ีกําลังจะมีโรงไฟฟxานิวเคลียร/ข้ึน
ในประเทศ 
 2. แม-ว(าจะมีแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห(งชาติถึง 8 ฉบับจาก 11 ฉบับท่ีมีการกล(าวถึงแนวนโยบาย
ที่เก่ียวข-องโดยอ-อมกับสํานักงาน (พลังงาน) ปรมาณูเพื่อสันติก็ตาม แต(มีเพียงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เท(าน้ันท่ีระบุ
โดยตรงถึงสํานักงาน (พลังงาน) ปรมาณูเพื่อสันติ โดยระบุว(า “ให�สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติดําเนินการ
ทดลองการผลิตเยลโล�วเคค จากแร�โมนาไซท& และจากแร�ยูเรเนียมท่ีสํารวจพบในประเทศ”  
 3. ส(วนที่เหลือของแผนพัฒนาฯ อีก  7 ฉบับ ได-แก( ฉบับที่ 1-4 และฉบับที่ 6-8 เป&นการกล(าวถึงโดยอ-อม 
ในประเด็นเรื่องพลังงานนิวเคลียร/ เช(น การกล(าวถึง “พลังงานนิวเคลียร/” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 ที่เป&นเพียง
การกล(าวถึงในลักษณะของการส(งเสริมให-ใช-พลังงานต-นกําเนิดชนิดใหม(แทนนํ้ามัน เช(น แก�ซธรรมชาติ วัสดุ
นิวเคลียร/ เป&นต-น มิได-ระบุอย(างเฉพาะเจาะจงถึงแนวทางในการใช-วัสดุนิวเคลียร/ เพียงแต(บอกว(าเป&นทางเลือก
หน่ึงในอนาคตเท(าน้ัน ทั้งน้ี พบว(าการกล(าวถึงแนวนโยบายโดยอ-อมกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในช(วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 – 8 น้ัน เป&นการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการนําพลังงานนิวเคลียร/มาใช-ประโยชน/ 
และกําหนดรูปแบบการกํากับดูแลการใช-พลังงานปรมาณูในการผลิตไฟฟxา ซ่ึงมิได-มีการระบุโดยตรงถึงสํานักงาน
(พลังงาน)ปรมาณูเพื่อสันติแต(อย(างใด และภายหลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เป&นต-นมา ก็มิได-มีการกล(าวถึงการ
ใช-ประโยชน/จากพลังงานนิวเคลียร/ในแผนพัฒนาฯ จนกระท่ังปMจจุบัน แต(อย(างไรก็ตาม สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ก็ยังคงมีบทบาทและหน-าที่ในการกํากับดูแลการใช-พลังงานนิวเคลียร/และรังสีอยู(ตลอด 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแห(งชาติท่ีเก่ียวข-องกับบทบาทของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ทุกฉบับเป&นการกล(าวถึงพลังงานนิวเคลียร/ในบริบทของนโยบายที่เก่ียวข-องกับกิจการพลังงานเป&นสําคัญ กล(าวคือ 
มักเป&นนโยบายท่ีมุ(งหาพลังงานทดแทนเพื่อมาผลิตไฟฟxา หรือทดแทนการใช-นํ้ามันในอนาคต ในแง(น้ีแล-วสะท-อน
ให-เห็นว(า ในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห(งชาติ (ฉบับท่ีเก่ียวข-อง) วางบทบาทของสํานักงาน(พลังงาน)
ปรมาณูเพื่อสันติในฐานะผู-ปฏิบัติการมากกว(าผู-กํากับดูแล 
 5. นโยบายที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติส(วนใหญ( โดยเฉพาะต้ังแต(ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545 –2549) จนถึงปMจจุบันน้ัน มักมีผลต(อบทบาทและหน-าท่ีโดยอ-อมกับสํานักงาน (พลังงาน) ปรมาณูเพื่อสันติ
เท(าน้ัน เป&นบทบาทโดยอ-อมท่ีสะท-อนผ(านนโยบายและแผนการพัฒนาพลังงาน น่ันหมายความว(า สํานักงาน
(พลังงาน)ปรมาณูเพื่อสันติ น(าจะมีบทบาทหน-าที่หลักที่สอดรับนโยบายในระดับกระทรวงเป&นสําคัญ จึงทําให-เม่ือ
พิจารณานโยบายในระดับชาติมีเพียงความสําคัญและนโยบายที่เก่ียวพันโดยอ-อมผ(านทางกระทรวงพลังงาน 
 

2.5.3 ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 – 2554) 
กับแผนยุทธศาสตร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2551-2555  
 
 ในฐานะหน(วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจักต-องวางกรอบ
การดําเนินการของตนตามแผนยุทธศาสตร/ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร/เทคโนโลยีได-วางไว- ท้ังน้ีในภาพรวม แผน
ยุทธศาสตร/กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 – 2554 ได-กําหนดยุทธศาสตร/หลักไว- 6 ยุทธศาสตร/
ดังน้ี 
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• ยุทธศาสตร&ท่ี 1 การส(งเสริมและเร(งรัดพัฒนากําลังคนด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีให-เป&นพลัง

ของประเทศ ประกอบด-วยกลยุทธ/ ได-แก( 
1.1 สนับสนุนการสร-างบุคลากรความรู-ระดับสูงด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี 
1.2 เสริมความรู-และทักษะให-แก(ผู-ทํางานด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีในภาคส(วน

ต(างๆ 
• ยุทธศาสตร&ที่ 2 การสร-างความตระหนัก และพัฒนาการเรียนรู-ด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี

ให-เป&นสังคมฐานความรู- ประกอบด-วยกลยุทธ/ ได-แก( 
2.1 สร-างการเรียนรู-และความคิดสร-างสรรค/ของเยาวชน และเผยแพร(ความรู-ด-าน

วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีสู(ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข-าถึงข-อมูล
ข(าวสาร 

• ยุทธศาสตร&ที่ 3 การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสร-างฐานความรู-และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ 
ประกอบด-วยกลยุทธ/ ได-แก( 

3.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสร-างองค/ความรู-และนําไปใช-ประโยชน/ 
3.2 สร-างเครือข(ายการวิจัยและพัฒนาในการสร-างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร/และ

เทคโนโลยี 
• ยุทธศาสตร&ที่ 4 การถ(ายทอดเทคโนโลยีและมีการนําผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช-ใน

การเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย/ ประกอบด-วยกลยุทธ/ ได-แก( 
4.1 นําองค/ความรู-ด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีมาพัฒนาต(อยอดภูมิปMญญาท-องถ่ิน 

และคุณภพชีวิต 
4.2 ผลักดันการถ(ายทอดองค/ความรู-และเทคโนโลยีไปใช-ประโยชน/ในเชิงพาณิชย/และ

สาธารณะประโยชน/ 
• ยุทธศาสตร&ที่ 5 การพัฒนาโครงสร-างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ให-เพียงพอ รวมท้ังพัฒนาการบริหารจัดการด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีให-มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย ประกอบด-วยกลยุทธ/ ได-แก( 

5.1 พัฒนาระบบทดสอบ วิเคราะห/คุณภาพและรับรองมาตรฐานให-ทันสมัย 
5.2 เร(งจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร/ในทุกภาคให-แล-วเสร็จ 
5.3 เร(งพัฒนาศูนย/แห(งความเป&นเลิศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม( และเทคโนโลยีท่ีมี

ความสําคัญต(อการพัฒนาประเทศ 
5.4 เร(งพัฒนาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและอวกาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะด-านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อม 
5.5 พัฒนาการบริหารจัดการด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีให-มีประสิทธิภาพ 

• ยุทธศาตร&ที่ 6 การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี มีประสทิธิภาพและทันต(อการ
เปล่ียนแปลงของโลก ประกอบด-วยกลยุทธ/ ได-แก( 

6.1 สร-างความร(วมมือในการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี 
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6.2 พัฒนามาตรการจูงใจและกฎหมายให-เอ้ือต(อการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 ทั้งน้ี ในระดับยุทธศาสตร/ แผนยุทธศาสตร/กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 – 2554 ระบุ
ให-สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติน้ันมีหน-าที่ต-องรับผิดชอบในยุทธศาสตร/ท่ี 1 2 3 5 และ 6 แต(เม่ือพิจารณาความ
เช่ือมโยงของยุทธศาสตร/กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 – 2554 กับยุทธศาสตร/สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2551-2555 แล-วพบว(ามีความเช่ือมโยงกัน (แผนภาพท่ี 2.1) ได-แก( (1) ยุทธศาสตร/ที่ 5 การ
พัฒนาโครงสร-างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมให-เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาการบริหาร
จัดการด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีให-มีประสิทธิภาพทันสมัย ของยุทธศาสตร/กระทรวงวิทยาศาสตร/และ
เทคโนโลยี กับยุทธศาสตร/ท่ี 1 ขยายบทบาทการบริหารจัดการด-านพลังงานนิวเคลียร/และรังสีเพื่อให-เป&นไป
ตามมมาตรฐานสากล ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ (2) ยุทธศาสตร/ที่ 2 การสร-างความตระหนัก และ
พัฒนาการเรียนรู-ด-านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีให-เป&นสังคมฐานความรู- ของยุทธศาสตร/กระทรวงวิทยาศาสตร/
และเทคโนโลยี กับยุทธศาสตร/ที่ 2 ยุทธศาสตร/ขยายเครือข(ายสนับสนุนการให-ความรู-แก(ประชาชนด-าน
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีนิวเคลียร/ ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มิได-มีความเช่ือมโยงกันครบตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีระบุให-สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติปฏิบัติ  
 
 แต(อย(างไรก็ตาม ยุทธศาสตร/ของกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญต(อการทํางานของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร/ที่ 6 การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี มี
ประสทิธิภาพและทันต(อการเปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งเป&นยุทธศาสตร/ที่กําหนดหน-าท่ีหลักของสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ ตาม พ.ร.บ. ในการกําหนดข-อเสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต(างๆ  
 
 ทั้งน้ี เมื่อมีการศึกษาในระดับของตัวช้ีวัดของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติแล-ว พบว(า ตัวช้ีวัดต(างๆ มีความ
เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร/กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีได-ครบทุกข-อ ซึ่งความเช่ือมโยงในระดับ
ของตัวช้ีวัดน้ีเป&นความเช่ือมโยงท่ีทําข้ึนเพื่อของบประมาณเป&นสําคัญ ทําให-ความเช่ือมโยงท่ีจะมุ(งไปสู(เปxาหมายเชิง
ยุทธศาสตร/เดียวกันน้ัน อาจไม(สามารถกระทําได-ครบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีได-ระบุ ให-
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติปฏิบัติ น่ันหมายถึง ความเช่ือมโยงของกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีกับ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถูกกําหนดจากตัวช้ีวัดเป&นสําคัญ มิใช(การกําหนดโดยเปxาหมายเชิงยุทธศาสตร/ 
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แผนภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหว,างแผนยุทธศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551-2554 และ 
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2551-2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา: คณะผู-วิจัยเรียบเรียงจาก ระหว(างแผนยุทธศาสตร/กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551-255421 และแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. 2551-2555

                                                           

21 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร/ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลย ี

แผนยุทธศาสตร 
กระทรวงวิทยาศา
สตร และเทคโนโลยี  

พ.ศ. 2551 – 
2554 

ยุทธศาสตร การส,งเสริม
และเร,งรัดการพัฒนา

กําลงัคนด�าน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให�เปSน

พลังของประเทศ 

ยุทธศาสตร การสร�าง
ความตระหนัก และ

พัฒนาการเรียนรู�ด�าน
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมให�เปSน

สังคมฐานความรู� 

ยุทธศาสตร การวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม 
สร�างฐานความรู�และ
เพิ่มผลิตภาพของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตร การถ,ายทอด
เทคโนโลยีและมีการนํา
ผลงานวจิัย พัฒนาและ

นวัตกรรมไปใช�ในการเพิ่ม
ผลผลิตเชิงพาณิชย และการ

บริการสังคม 

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสร�างพืน้ฐาน
และระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและ
นวตักรรม ให�เพียงพอ รวมทั้งพฒันา

นโยบาย การบริหารจัดการด�าน
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวตักรรม ให�

มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

ยุทธศาสตร การพัฒนา
นโยบายวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี มี
ประสทิธิภาพและทัน
ต,อการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

แผนยุทธศาสตร 
สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ. 2551-2555 

ยุทธศาสตร ขยายบทบาทการบริหาร
จัดการด�านพลังงานนิวเคลียร และ
รังสีเพื่อให�เปSนไปตามมมาตรฐาน

สากล 

ยุทธศาสตร ขยายเครือข,ายสนับสนุน
การให�ความรู�แก,ประชาชนด�าน

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
นิวเคลียร  

ยุทธศาสตร ปรับปรงุการบริหาร
จัดการองค กรให�มีศักยภาพใน

ระดับประเทศ 

กลยุทธ ภายใต�แผน
ยุทธศาสตร สํานักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ 
พ.ศ. 2551-2555 

- เตรียมการรองรับนโยบายของรัฐบาลด�านพลังงานนิวเคลียร เปSน
พลังงานทางเลือกของประเทศ 
- เสริมสร�างมาตรการกํากับดูแลการใช�พลังงานนิวเคลียร ให�เกิด
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
- ขยายเครือข,ายการเฝ\าระวังและเตือนภัยทางนิวเคลียร และรังสี 
 

- เสริมสร�างความตระหนักและการมีส,วนร,วมด�าน
วิ ทย าศ าส ต ร แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี นิ ว เ ค ลี ย ร  แ ก,
ผู�ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

- ปรับปรุงนโยบายและโครงสร�าง 
- เสริมสร�างการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล 
- เสริมสร�างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
- เสริมสร�างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เสริมสร�างระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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2.6 บทสรุปการทบทวนผลการดําเนินงานและความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร ด�านนิวเคลียร และรังสีของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป&นหน(วยงานภายใต-สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีโดยมี
อํานาจหน-าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร/ รวมท้ังการบริหารจัดการด-านการใช-พลังงานนิวเคลียร/และรังสี 
และทําหน-าท่ีกํากับดูแลการใช-พลังงานนิวเคลียร/และรังสีภายในประเทศให-เป&นไปอย(างตามมาตรฐานและเกิด
ความปลอดภัยสูงสุดซึ่งการดําเนินงานในภารกิจดังกล(าวอยู(ภายใต-กรอบการดําเนินงานท่ีต-องปฏิบัติตามหลักสากล
ตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว(างประเทศ (IAEA)  

 
ดังท่ีได-กล(าวในตอนต-น การดําเนินงานของ ปส. น้ันมีมิติความรับผิดรับชอบ (Accountabilities) ในหลาย

มิติ ทั้งจากภายในประเทศและระหว(างประเทศเพ่ือให-เป&นที่ยอมรับและความม่ันใจในการดําเนินการกํากับดูแล
ด-านนิวเคลียร/และรังสีอย(างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด-วยเหตุน้ี คณะท่ีปรึกษาจึงทําการทบทวนปMจจัยเชิง
สถาบัน ตลอดจนกรอบนโยบายท่ีมีความเก่ียวข-องกับการดําเนินงานของ ปส. ทั้งภายในประเทศและระหว(าง
ประเทศ ประกอบไปด-วย 5 ส(วน สามารถสรุปบทบาทของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได-ในแต(ละส(วน ดังน้ี 
 

1) การทบทวนแนวทางการบริหารงานในกรอบของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว,างประเทศ (IAEA) 
พบว(า ปส. ทําหน-าที่เป&นหน(วยงานกลางในการประสานงานระหว(างไทยกับ IAEA เพื่อการแลกเปล่ียน
ข-อมูลข(าวสารท่ีเป&นประโยชน/ และมีการเข-าร(วมการประชุมกับ IAEA เป&นประจําทุกปYอยางต(อเน่ือง 

2) การทบทวนบทบาทของไทยด�านนิวเคลียร และรังสีภายใต�กรอบ AEC พบว(ามีการให-ความสําคัญ
ความมั่นคง และปลอดภัย จากอาวุธนิวเคลียร/ โดยเฉพาะอย(างย่ิงสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีการ
เตรียมความพร-อมในการเข-าสู(ประชาคมอาเซียนผ(านการดําเนินการจัดต้ังเครือข(าย ASEANTOM เพ่ือ
ส(งเสริมการกํากับดูแลด-านความปลอดภัย (Safety) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ/ 
(Safeguards) 

3) การทบทวนนโยบายด�านนิวเคลียร และรังสีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ส(วนใหญ(
มุ(งเน-นไปในด-านการพัฒนาแผนพลังงาน และการวิจัยเพ่ือหาพลังงานทดแทน ซึ่งยังไม(มีการระบุถึง
นโยบายท่ีแน(ชัดในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร/ แต(มีเปxาหมายเน-นไปที่การวิจัยและพัฒนา ซ่ึงถือเป&น
การกําหนดบทบาทของผู-ใช-มากกว(า ทําให-บทบาทหน-าที่ของ ปส. จะต-องไปสอดแทรกในการทําหน-าท่ี
กํากับดูแลการใช-พลังงาน หรือกํากับดูแลการใช-นิวเคลียร/และรังสีในการวิจัยและพัฒนา 

4) การวิเคราะห แนวทางการบริหารงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ บทบาทหน-าท่ีของ ปส. ตาม
กฎหมาย แม-ว(าจะยังมีการระบุถึงหน-าท่ีในการเป&นท้ัง การเป&นผู-ปฏิบัติการ (Operator) และการเป&นผู-
กํากับดูแล (Regulator) ก็ตาม แต(หน-าท่ีตามกฎหมายส(วนใหญ(โน-มเอียงไปในการทําหน-าที่ในการเป&นผู-
กํากับดูแลเป&นสําคัญ 

5) การทบทวนแผนยุทธศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี พบว(า ปส. มีความเก่ียวโยงใน
ยุทธศาสตร/ท่ีมุ(งเน-นการวิจัยและพัฒนาเป&นสําคัญ และส(วนใหญ(เป&นหน-าท่ีในการกํากับดูแลการใช-
นิวเคลียร/และรังสีในการวิจัยและพัฒนา 
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แผนภาพที่ 2.2 ความเก่ียวข�องของบทบาทหน�าที่ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติภายใต�แผนต,าง ๆ

 
อย(างไรก็ตาม ปMจจัยเชิงสถาบันและ

ภายในประเทศและระหว(างประเทศ
อย(างมาก เน่ืองจากการกําหนดเปxาหมายของแผนยุทธศาสตร/ใน
การวางแผนยุทธศาสตร/เพื่อกําหนดบทบาทหน-าท่ีของหน(วยงานในสังกัด
เปxาหมายในระดับประเทศเดียวกัน
ระดับชาติท่ีจะนําไปสู(เปxาหมายในระดับประเทศ
จําเป&นท่ีจะต-องวางกรอบยุทธศาสตร/ของตนเองไปในทิศทางเดียวกัน ด-วยเหตุน้ี จึงทําให-ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห(งชาติอาจมิได-มิการระบุถึงสํานั
ปรมาณูเพื่อสันติเป&นบทบาทหน-าท่ีเพื่อบรรลุเปxาห
 

                                                          

22 ความตกลงร(วมมือในระดับสากล ถือเป&นปMจจัยหน่ึงท่ีจําเป&นต-องนํามาพิจารณา
แผนพัฒนาในระดับชาติ เพื่อกําหนดแนวทางของยุทธศาสตร/
 

IAEA

ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 

กระทรวงวิทยาศาตร/ฯ
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ความเก่ียวข�องของบทบาทหน�าที่ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติภายใต�แผนต,าง ๆ
 

ปMจจัยเชิงสถาบันและกรอบนโยบายที่มีความเก่ียวข-องกับการดําเนินงานของ ปส
ภายในประเทศและระหว(างประเทศเหล(าน้ี มีความสําคัญต(อการปฏิบัติหน-าท่ีของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป&น
อย(างมาก เน่ืองจากการกําหนดเปxาหมายของแผนยุทธศาสตร/ในสากล ระดับชาติ และ
การวางแผนยุทธศาสตร/เพื่อกําหนดบทบาทหน-าท่ีของหน(วยงานในสังกัดตนเอง เพื่อให-มีทิศทางในการพัฒนาไปสู(

ศเดียวกัน22 ดังน้ัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาต
เปxาหมายในระดับประเทศ โดยมีกระทรวงในท่ีน้ี คือ กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี

จําเป&นท่ีจะต-องวางกรอบยุทธศาสตร/ของตนเองไปในทิศทางเดียวกัน ด-วยเหตุน้ี จึงทําให-ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห(งชาติอาจมิได-มิการระบุถึงสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติอย(างชัดเจน แต(บทบาทหน-าท่ีของสํานักงาน

สันติเป&นบทบาทหน-าท่ีเพื่อบรรลุเปxาหมายในระดับกระทรวงเป&นสําคัญ  

                   

ความตกลงร(วมมือในระดับสากล ถือเป&นปMจจัยหน่ึงท่ีจําเป&นต-องนํามาพิจารณา หรือให-ความสําคัญ
เพ่ือกําหนดแนวทางของยุทธศาสตร/ในอนาคต (แผนภาพท่ี 2.3) 

• ปส. ทําหน-าท่ีประสานงานระหว(างไทยกับ 
ในการแลกเปล่ียนข-อมลูข(าวสารท่ีเป&นประโยชน/

• เน-นความม่ันคง และปลอดภัย จากอาวุธ
นิวเคลียร/ประชาคมอาเซียน

• มีเปxาหมายเน-นไปท่ีการวิจัยและพัฒนา แต(มิได-
ระบุชัดเจนถึงหน-าท่ีของ ปส. แผนพัฒนาฯ ฉบับ 11

• มีความเก่ียวโยงในยุทธศาสตร/ที่มุ(งเน-นการวิจัย
และพัฒนากระทรวงวิทยาศาตร/ฯ

ความเก่ียวข�องของบทบาทหน�าที่ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติภายใต�แผนต,าง ๆ 

 

กรอบนโยบายที่มีความเก่ียวข-องกับการดําเนินงานของ ปส. ท้ัง
เหล(าน้ี มีความสําคัญต(อการปฏิบัติหน-าที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป&น

และระดับกระทรวงน้ัน ล-วนมี
เพื่อให-มีทิศทางในการพัฒนาไปสู(

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาตจึงเป&นแผนยุทธศาสตร/ใน
กระทรวงในท่ีน้ี คือ กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี

จําเป&นท่ีจะต-องวางกรอบยุทธศาสตร/ของตนเองไปในทิศทางเดียวกัน ด-วยเหตุน้ี จึงทําให-ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แต(บทบาทหน-าที่ของสํานักงาน

ความสําคัญกับความเช่ือมโยงกับ

ทําหน-าท่ีประสานงานระหว(างไทยกับ IAEA 
ในการแลกเปลี่ยนข-อมลูข(าวสารท่ีเป&นประโยชน/

มีเปxาหมายเน-นไปท่ีการวิจัยและพัฒนา แต(มิได-

มีความเก่ียวโยงในยุทธศาสตร/ที่มุ(งเน-นการวิจัย
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แผนภาพที่ 2.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร อาเซียนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับที่ 11 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภายใต-เปxาหมายมีขีดความสามารถในการแข(งขันสูง 
มีความร(วมมือด-านพลังงานในอาเซียน ซึ่งพลังงาน
นิวเคลียร/เป&นสาขาหนึ่งที่มีการให-ความสําคัญ 

 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

มีเปxาหมายส(งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 
เน-นการปxองกันการก(อการร-ายข-ามชาติ และปxองกันการ
นํานิวเคลียร/ในกรณีที่มิใช(เพื่อสันติ 

 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
มีเปxาหมายให-ประชาชนเป&นศูนย/กลาง มีความ
เป&นอยู(และคุณภาพชีวิตที่ดี เน-นไปในเรื่องของ
การศึกษา ความยากจน และสิ่งแวดล-อม 
 

ประชาคม
อาเซียน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห,งชาติ 

ฉบับ 11 

ยุทธศาสตร การ
สร�างความเปSน
ธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนสู,สังคมแห,งการ

เรียนรู�ตลอดชีวิตอย,าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ความ
เข�มแข็งภาคเกษตร 

ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน 

ยุทธศาสตร การปรับ
โครงสร�างเศรษฐกิจสู,

การเติบโตอย,างมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร การสร�าง
ความเชื่อมโยงกับ

ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง

ยุทธศาสตร การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย,าง

ยั่งยืน 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550-2553 

 

3-1 

 

บทที่ 3 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช�จ�ายงบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ประจําป& พ.ศ.2550 - 2553 
 

กระบวนการศึกษาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของ ปส. ประกอบไปด)วย 2 กระบวนการได)แก, การสรุป
แผนยุทธศาสตร0ท่ีผ,านของ ปส. โดยใช)แผนยุทธศาสตร0ป4 2551 -2555 เป5นหลัก รวมกับแผนงานของ ปส. ในป4 
2550 ซ่ึงยังไม,มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร0มาเป5นฐานข)อมูลแผนการดําเนินงานของ ปส. และนํามาเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินงานจริงที่รวบรวมไว)ในช,วงป4 2550 – 2553  
 

แผนภาพที่ 3.1 กระบวนการศึกษาเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของ ปส. ระหว�างป& 2550 - 2553 
 

 
 

ดังน้ัน ผลที่ได)รับจึงทําให)สามารถเปรียบเทียบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช)จ,าย
งบประมาณ ตลอดจนวิเคราะห0เชิงลึกเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวช้ีวัดที่ใช)ในช,วงเวลาดังกล,าวว,ามีความ
เหมาะสมถูกต)องมากน)อยเพียงใด  

 
อย,างไรก็ดี การศึกษาประเมินผลยุทธศาสตร0ของ ปส. ในครั้งน้ีมีข)อจํากัดในการประเมินผลเพื่อสะท)อน

ความเช่ือมโยงผลการดําเนินงานไปสู,เป?าหมายเชิงยุทธศาสตร0ได) เน่ืองจาก  
 

1) นโยบายขององค0กรมีการปรับเปล่ียนทุกป4 ทําให)ยุทธศาสตร0การดําเนินงานขาดความต,อเน่ือง 
โดยเน้ือหาของแผนยุทธศาสตร0ทั้งในส,วนของวิสัยทัศน0 ยุทธศาสตร0 กลยุทธ0 รวมถึงกิจกรรม ขาด
ความต,อเน่ืองกันอย,างชัดเจน 

2) ตัวช้ีวัดในระดับกิจกรรม ไม,แสดงถึงความเช่ือมโยงในการบรรลุตัวช้ีวัดในระดับผลผลิตและ
ยุทธศาสตร0อย,างชัดเจน 

3) ขาดผู)ที่ทําหน)าท่ีเป5นเจ)าภาพในการดูแลรับผิดชอบและติดตามตัวช้ีวัดระหว,างหน,วยงานภายใต)
สังกัด ปส.อย,างชัดเจน เน่ืองจากการเก็บรวบรวมและดําเนินการเป5นการดําเนินการจากแต,ละ
หน,วยงานทําให)การประเมินสถานการณ0การดําเนินงานอาจมีความล,าช)าในการบูรณาการใน
ภารกิจบางภารกิจที่ต)องมีการดําเนินการร,วมกันภายใน ปส. และ/หรือ ร,วมกับหน,วยงาน
ภายนอก ขณะเดียวกันการขาดหน,วยงานทําทําหน)าท่ีบูรณาการตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ส,งผลให)ตัวช้ีวัด
ท่ีใช)ในทางปฏิบัติไม,เหมาะสม หรือไม,เช่ือมโยงต,อการบรรลุเป?าหมายเชิงยุทธศาสตร0 โดยตัวช้ีวัด

วิเคราะห4แผน
ยุทธศาสตร4ป& 51 - 55

เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามแผน

และท่ีปฏิบัติจริง 
ป& 50 - 53

วิเคราะห4ประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลการใช�จ�าย

งบประมาณ 
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ที่มีอยู,ไม,สะท)อนถึงการดําเนินงานเพื่อยกระดับการดําเนินงานในภาพรวมและไม,ทันต,อ
สถานการณ0ภายนอก 

4) การกําหนดองค0ประกอบของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานขาดความต,อเน่ืองกันอย,างชัดเจน เช,น ใน
บางตัวช้ีวัดมีการดําเนินการต,อเน่ือง แต,ช่ือตัวช้ีวัดในแต,ละป4มีการปรับเปล่ียนไปมา เป5นต)น 

 
ด)วยเหตุน้ี การประเมินผลเพื่อวัดผลในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามเป?าหมายเชิง

ยุทธศาสตร0และการใช)จ,ายงบประมาณจึงสามารถดําเนินการได)เพียงในระดับผลผลิต (Output) ภายใต)การ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต,ละป4งบประมาณเท,าน้ัน เน่ืองจากไม,มีตัวช้ีวัดในระดับผลผลิตท่ีเช่ือมโยงไปสู,
ระดับเป?าหมายเชิงยุทธศาสตร0ได)อย,างชัดเจนอย,างไรก็ดีเพื่อให)การศึกษาน้ีมีประโยชน0ในการพัฒนาตัวช้ีวัดของ
องค0กรมากข้ึนในอนาคตคณะที่ปรึกษาได)ต้ังข)อสังเกตและเสนอประเด็นท่ี ปส. ต)องให)ความสําคัญและนําไป
ปรับปรุงการกําหนดตัวช้ีวัดต,อไป โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดังต,อไปน้ี 

 
3.1 แผนยุทธศาสตร4สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 2551-2555 

 
 แนวทางการศึกษาในด)านการทบทวนประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติน้ันจะมี
การแบ,งสาระสําคัญของการประเมินผลออกเป5น 3 ข้ันตอน ได)แก, 
 

1) การวิเคราะห0แผนยุทธศาสตร0ป4 2551 -2555 เพื่อวิเคราะห0โครงสร)างเป?าหมายเชิงยุทธศาสตร0ใน
ช,วงเวลาดังกล,าวตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการองค0กรเพื่อรองรับการดําเนินงานของ
หน,วยงานว,ามีเป5นไปในลักษณะใด 

2) การวิเคราะห0แผนยุทธศาสตร0เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีปฏิบัติจริง ระหว,าง
ช,วงป4 2550 – 2553 ซึ่งมีช,วงเวลาที่คาบเก่ียวกับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร0 2551 – 
2555 ดังน้ัน จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร0ในข้ันตอนท่ี1 จึงนําสู,การออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินผลการดําเนินงานในกรอบเวลาดังกล,าว 

3) การวิเคราะห0เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการใช)จ,ายงบประมาณ 
และความสอดคล)องระหว,างเป?าหมายเชิงยุทธศาสตร0จนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อนําไปสู,การจัดทํา
ข)อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงโครงสร)างการบริหารองค0กรการจัดทําแผนยุทธศาสตร0และ
กรอบตัวช้ีวัดที่ใช)ในการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร0 2556 -2560 ต,อไป 
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แผนภาพที่ 3.2 ความเช่ือมโยงเป9าหมายเชิงยุทธศาสตร4ภายใต�แผนยุทธศาสตร4ป& 2551 – 2555 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการรวบรวมตัวช้ีวัดที่เก่ียวข)องกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขณะน้ีพบว,ามีข)อมูล 2 ส,วน คือ        

1) ตัวช้ีวัดจากแผนยุทธศาสตร0สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2551-2555 และ 2) ตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบัติการประจําป4
งบประมาณ 2551-2553โดยแผนจากการทบทวนและสรุปข)อมูลตัวช้ีวัดดังกล,าว พบว,า ตัวช้ีวัดจากแผน
ยุทธศาสตร0มีลักษณะเป5นกรอบกว)างๆ ที่ไม,มีการระบุรายละเอียด1 ทําให)ไม,สามารถวัดผลในเชิงลึกได) ในขณะท่ี
ตัวช้ีวัดในส,วนของแผนปฏิบัติการแม)จะมีการระบุรายละเอียดสามารถวัดผลการดําเนินงานได) แต,กลับไม,มีความ
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร0ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

                                                           
1รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก. 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป;นองค4กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร4 
รวมท้ังการบริหารจัดการด�านการใช�พลังงานนิวเคลียร4ตามมาตรฐานสากล 

เพ่ือพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืน 
 

 

วิสัยทัศน4 

  

พันธกิจ 
เสนอแนะนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร0ด)านพลังงาน

นิวเคลียร0เพื่อนําไปสู,การปฏิบตัิ
อย,างเป5นรูปธรรม 

 

บริหารจดัการด)านพลังงาน
นิวเคลียร0ให)เป5นไปตาม

มาตรฐานสากล 

เป5นหน,วยงานกลางในการตดิต,อ
ประสานงานท้ังภายในและ
ต,างประเทศด)านพลังงาน

นิวเคลียร0 

สร)างความตระหนักด)าน
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข)องกับพลังงานนิวเคลียร0

ให)แก,ประชาชน 

  

เป9าประสงค4 
รัฐบาลสามารถนําข)อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร0ด)านพลังงานนิวเคลียร0ไปใช)ในการพัฒนา

ประเทศ 

ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  
มีความความเชื่อม่ันและได)รับประโยชน0สูงสดุ

จากการใช)พลังงานนิวเคลียร0 

  

ยุทธศาสตร4 
ขยายบทบาทการบริหารจัดการ
ด)านพลังงานนิวเคลียร0และรังสี

เพื่อให)เป5นไปตามมาตรฐานสากล 

ขยายเครือข,ายสนับสนนุการให)
ความรู)แก,ประชาชนด)าน

วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
นิวเคลียร0 

 
ปรับปรุงการบริหารองค0กรให)มี
ศักยภาพในระดับประเทศ 

 
 

 

 
 
 

กลยุทธ4 

 
 

• เตรียมการรองรับนโยบายของรัฐบาลด)าน
พลังงานนิวเคลียร0เป5นพลงังานทางเลือกของ
ประเทศ 

• เสริมสร)างมาตรการการกาํกบัดูแลการใช)
พลังงานนิวเคลียร0ให)เกิดความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล 

• ขยายเครือข,ายในการเฝ?าระวงัและเตือนภัย
ทางนิวเคลียร0และรังส ี

 
 
• เสริมสร)างความตระหนกัและ

การมีส,วนร,วมด)าน
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
นิวเคลียร0 แก,ผู)ประกอบการ
ภาคเอกชน รวมท้ังเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

• ปรับปรงุนโยบายและโครงสร)างของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

• เสริมสร)างการบริหารงานบคุคลและพัฒนาบคุคล 
ท้ังด)านขวัญกําลงัใจรวมท้ังความรู) และสมรรถนะท้ัง
ในระดับองค0กรและรายบคุคล 

• เสริมสร)างประสทิธภิาพในการบริหารจัดการภายใน
สาํนักงาน 

• เสริมสร)างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให)มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารองค0กรและการบริหาร
แก,สาธารณะ 

• เสริมสร)างระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏบิัติงานให)มีประสทิธภิาพ 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 

 

3-4 

 

เน่ืองจากข)อมูลที่เกิดข้ึนช้ีให)เห็นว,าไม,สามารถประเมินผลตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร0 2551-2555 ได) 
ดังน้ัน แนวทางท่ีจะทําให)สามารถประเมินผลการดําเนินงานของสํานักปรมาณูเพื่อสันติได)น้ัน อาจมีแนวทางเลือก
อย,างน)อย 2 แนวทาง คือ 

1) การประสานงานไปยังผู)รับผิดชอบรายโครงการของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อสอบถามผล
การดําเนินงาน และขอข)อมูลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร0จากผู)รับผิดชอบโดยตรง เพื่อ
นํามาประเมินผลตัวช้ีวัดจากแผนยุทธศาสตร0 

2) การประเมินผลการดําเนินงานจากแผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ท่ีมีการกําหนดรายละเอียดท่ี
ชัดเจน แทนการประเมินผลจากแผนยุทธศาสตร0ทีมีลักษณะเป5นกรอบการดําเนินงานในภาพรวม
เท,าน้ัน 

 
จากการศึกษาและวิเคราะห0แผนยุทธศาสตร0สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  2551-25552พบว,า ตัวช้ีวัดจาก

แผนยุทธศาสตร0ฯ ฉบับน้ี เป5นตัวช้ีวัดในระยะยาว และขาดการแปลงแผนยุทธศาสตร0ไปสู,เป5นแผนปฏิบัติการท่ีระบุ
กิจกรรมการดําเนินงานท่ีเช่ือมโยงกัน ทั้งน้ี คณะท่ีปรึกษามีความเห็นว,าแผนยุทธศาสตร0ฯ ดังกล,าวยังขาด
รายละเอียด ดังน้ี 

 
1) ไม,มีการระบุป4ที่ดําเนินการของแต,ละตัวช้ีวัด 
2) ไม,มีการถ,ายตัวช้ีวัดในแต,ละยุทธศาสตร0ออกเป5นกิจกรรมรายป4 ทําให)ไม,สามารถประเมินผลในแต,

ละป4ได) 
3) ไม,มีการกําหนดเป?าหมายท่ีสามารถประเมินผลได)อย,างชัดเจนตามท่ีระบุไว)ในแผน รวมถึงไม,มี

การกําหนดเป?าหมายท่ีสามารถวัดได)ในระดับรายป4 
4) ไม,มีการกําหนดผู)รับผิดชอบและงบประมาณในแผนยุทธศาสตร0 

 
ด)วยเหตุผลดังที่กล,าวมาแล)ว ทําให)คณะที่ปรึกษามีความจําเป5นท่ีจะต)องอาศัยตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบัติการ

ประจําป4งบประมาณ  2551-2553 เป5นตัวช้ีวัดที่มีการประเมินผลการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ โดยท่ีมาของตัวช้ีวัดดังกล,าวถูกถ,ายทอดมาจากยุทธศาสตร0กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี3 
ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาความเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดจากแผนยุทธศาสตร0สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  2551-2555 พบว,า 
ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการเป5นตัวช้ีวัดท่ีมิได)เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร0ป4 2551-2555 ทําให�ไม
สามารถนําชุด
ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการไปใช�ในการประเมินผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร(ฯ ได�โดยตรง 
 
  

                                                           

2รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก. 
3รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข. 
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3.2 ผลการประเมินการดําเนินงานสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
 

การดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในช,วงป4 2550-2553ประกอบไปด)วยเป?าหมายการ
ดําเนินงาน 3 ส,วน ได)แก,  

 

1) ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได)รับการพัฒนาจากนโยบายส,งเสริมและ
สนับสนุนการสร)างความสามารถทางวิทยาศาสตร0เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2) ภาคการผลิตและบริการใช)ประโยชน0จากโครงสร)างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ0และบริการให)ได)มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร)างพื้นฐาน พัฒนาระบบ
สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเพียงพอกับความต)องการ และ  

3) ประชาชนกลุ,มเป?าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต,อวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร0  

 

ทั้งน้ี ป42550 ได)มีการดําเนินการเฉพาะในส,วนของเป?าหมายที่ 1 และ 2 และต,อมาในช,วงป4 2551-2553 ได)
ดําเนินการเพิ่มเติมในส,วนของเป?าหมายที่ 3โดยมีรายละเอียดการประเมินผลการดําเนินงานของแต,ละเป?าหมาย ดังน้ี 

 
เป9าหมายที่ 1 ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได�รับการพัฒนาจากนโยบายส�งเสริมและสนับสนุน
การสร�างความสามารถทางวิทยาศาสตร4เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

 กล,าวสําหรับภาพรวมของเป?าหมายที่ 1 ท่ีได)มีการกําหนดตัวช้ีวัดท้ังในระดับเป?าหมาย ผลผลิต และ
กิจกรรม เพื่อการบรรลุเป?าหมาย ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได)รับการพัฒนาจากนโยบาย
ส,งเสริมและสนับสนุนการสร)างความสามารถทางวิทยาศาสตร0เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบไปด)วยส่ิงที่ต)อง
ทํา และผลลัพธ0 ดังน้ี 

1. จํานวนตัวช้ีวัดของเป?าหมาย 2 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามเป?าหมายได)ครบถ)วนท้ัง2 ตัวช้ีวัด 
2. จํานวนตัวช้ีวัดของผลผลิต 2 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามเป?าหมายได)ครบถ)วนท้ัง2 ตัวช้ีวัด 
3. จํานวนตัวช้ีวัดของกิจกรรม 4 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามเป?าหมายได)ครบถ)วนท้ัง4 ตัวช้ีวัด 

 
 ทั้งน้ี ทางคณะท่ีปรึกษาได)ข)อสังเกตตัวช้ีวัดเป?าหมายท่ี 1 ได)แก, 

• ตัวช้ีวัดข)อเสนอเชิงนโยบายของ ปส. ใช)การวัดจากจํานวนข)อเสนอซึ่งยังไม,ระบุประโยชน0ของ
ข)อเสนอแนะว,าจะส,งผลโดยตรงกับใครอย,างไร 

• ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ยังไม,มีแผนการรองรับข)อเสนอแนะเชิงนโยบายต,างๆ จากระดับเป?าหมาย 
• ตัวช้ีวัดเพื่อวัดความสําเร็จ สามารถสะท)อนความสําเร็จของข)อเสนอแนะต,างๆ จริงหรือไม, 
• ยังไม,มีตัวช้ีวัด หรือแผนงานการปรับปรุงโครงสร)างองค0กรและบุคลากรรองรับการขับเคล่ือน

นโยบายต,างๆ ท่ี ปส. ให)ข)อเสนอไว) 
 โดยมีรายละเอียดตัวช้ีวัดของเป?าหมาย ผลผลิต และกิจกรรม ดังน้ี 
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- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการของกระทรวง –ข)อเสนอเชิงนโยบายและแผนทางด)านวิทยาศาสตร0
เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับประเทศท่ีผ,านความเห็นชอบจากหน,วยงานท่ีนําเสนอคณะกรรมการ/
อนุกรรมการระดับชาติ 

 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 
เป9าหมาย เรื่อง 10 10 10 10 

ผลการดําเนินงาน 10 13 10 10 
 

 ตัวช้ีวัดข)อเสนอเชิงนโยบายและแผนทางด)านวิทยาศาสตร0เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับประเทศที่ผ,านความ
เห็นชอบจากหน,วยงานท่ีนําเสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการระดับชาติพิจารณาจากข)อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผน และมาตรการตลอดจนกฎหมายด)านวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับประเทศท่ีได)รับความ
เห็นชอบจากกระทรวง/หน,วยงาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการระดับชาติ/ หรือมีหน,วยงานนําไปใช) 
โดยตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4 2550 – 2553 และได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดเท,ากันทุกป4
ในช,วงป4ดังกล,าวคือเท,ากับ 10 เรื่อง ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,า
เกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยในป4 2550  2552 และ 2553มีผลการดําเนินงานเท,ากันคือจํานวน 10เรื่อง 
ยกเว)นในป4 2551 ท่ีมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 13 เรื่องเพียงป4เดียว 
 

 ทั้งน้ี คณะท่ีปรึกษามีข)อคิดเห็นต,อตัวช้ีวัดในการให) ปส. ต)องมีการจัดทําข)อเสนอเชิงนโยบายและแผนทางด)าน
วิทยาศาสตร0เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับประเทศท่ีผ,านความเห็นชอบจากหน,วยงานที่นําเสนอคณะกรรมการ/
อนุกรรมการระดับชาติน้ัน  
  
ดังน้ัน เพื่อให)เกิดประ.โยชน0ต,อการบริหารจัดการด)านวิทยาศาสตร0เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากย่ิงข้ึนแล)ว ปส. 
ควรมีการกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดด)วยว,า ข)อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแผนงานจะเป5นประโยชน0ต,อการ
พัฒนาประเทศด)านการกํากับดูแลด)านรังสีและนิวเคลียร0มากน)อยเพียงใด 

 
เป9าหมายการให�บริการหน�วยงาน หน�วยงานที่ใช�วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4นําข�อเสนอแนะและนําแผนไปใช� 
 

- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการหน�วยงาน–นโยบายและแผนด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0
นําไปใช)ประโยชน0 
 
 

 หน�วยวัด ป& 

2552 2553 
เป9าหมาย ร)อยละ 90 90 

ผลการดําเนินงาน 100 100 
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ตัวช้ีวัดนโยบายและแผนด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0นําไปใช)ประโยชน0 พิจารณาจากนโยบายท่ี
สามารถนําไปสู,การปฏิบัติจริงโดยตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในป4 2552 และ 2553และได)มีการ
กําหนดค,าเกณฑ0วัดของทั้ง 2 ป4 เท,ากัน คือ ร)อยละ 90 ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทั้ง 2 ป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากันคือร)อยละ 100 
 

ทั้งน้ี คณะท่ีปรึกษามีข)อคิดเห็น 2 ประการในการพัฒนาตัวช้ีวัด คือ  
• ประการแรก คือ ตัวช้ีวัดน้ีประกอบด)วยนโยบายหรือแผนงานมีประโยชน0ต,อยุทธศาสตร0ของ ปส. 

มากน)อยเพียงใด และสอดคล)องกับหน)าที่กํากับดูแลของ ปส. หรือไม, 
• ประการท่ีสอง คือ มีแนวทางในการแปลงแผนไปสู,การปฏิบัติหรือไม, อย,างไร 

 

ผลผลิต นโยบายและแผนด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดผลผลิต – เชิงปริมาณ –จํานวนข)อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับพลังงานปรมาณูและการ
ดําเนินงานตามพันธกรณีระหว,างประเทศ 

 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 
เป9าหมาย เรื่อง 166 167 167 340 

ผลการดําเนินงาน 341 302 273 392 
 

ตัวช้ีวัดจํานวนข)อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับพลังงานปรมาณูและการดําเนินงานตามพันธกรณีระหว,าง
ประเทศ พิจารณาจากจํานวนเร่ืองท่ีได)มีการนําเสนอทางนโยบาย แผน กฏหมาย ด)านวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร0และการประสานงานระหว,างประเทศ ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4 
2550 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในป4ต,าง ๆ เท,ากับ 166 167 167 และ 340 เรื่อง 
ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมาย
ครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 341 302 273 และ 392 เรื่อง ตามลําดับ 
 

• สําหรับการพัฒนาตัวช้ีวัดดังกล,าว คณะท่ีปรึกษามีความเห็นในเรื่องของกําหนดค,าเป?าหมายว,าแม)
จะมีเป?าหมายเพิ่มข้ึนทุกป4 แต,ควรประเมินเปรียบเทียบจากจํานวนข)อเสนอทั้งหมดที่ ปส. จัดทํา
ข)อเสนอ เพื่อให)สะท)อนคุณภาพของข)อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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- ตัวชี้วัดผลผลิต – เชิงคุณภาพ–ร)อยละความสําเร็จตามแผน 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 
เป9าหมาย ร)อยละ 80 80 80 80 

ผลการดําเนินงาน 80 80 80 100 
 

ตัวช้ีวัดร)อยละความสําเร็จตามแผน พิจารณาจากร)อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานของ 
ปส. ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4 2550 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในป4
ต,าง ๆ เท,ากันคือ ร)อยละ 80 ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,า
เกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานในช,วงป4 2550-2552 เท,ากับร)อยละ 80 และมีผล
การดําเนินงานในป4 2553 เท,ากับร)อยละ 100 
 

ทางคณะท่ีปรึกษาเห็นว,าตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพดังกล,าวน้ัน ความสําเร็จตามแผนจะต)องระบุประโยชน0ท่ีมีต,อ
บทบาทการกํากับดูและประโยชน0ในมิติอ่ืนๆ มากย่ิงข้ึน 

 
กิจกรรมที่ 1 การดําเนินงานตามพันธกรณีระหว�างประเทศ 
 

- ตัวชี้วัดกิจกรรม - การดําเนินการตามพันธกรณีระหว,างประเทศ/การประสานงานระหว,างหน,วยงาน
ต,างประเทศ 

 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 

เป9าหมาย เรื่อง 100 150 155 330 
ผลการดําเนินงาน 324 285 256 375 

 

ตัวช้ีวัดการดําเนินการตามพันธกรณีระหว,างประเทศ/การประสานงานระหว,างหน,วยงานต,างประเทศ 
พิจารณาจากจํานวนเรื่องรายงานทางเทคนิคและท่ีเก่ียวข)องกับการดําเนินการให)เป5นไปตามพันธกรณี 
สนธิสัญญา อนุสัญญา ข)อตกลง และมาตรการอ่ืนที่เก่ียวข)องทางนิวเคลียร0 ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัด
ต,อเน่ืองในช,วงป4 2550 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในป4ต,าง ๆ เท,ากับ 100 150 155 และ 
330 เรื่อง ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0
เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 324 285 256 และ 375 เรื่อง ตามลําดับ 
 

เน่ืองจาก การดําเนินงานด)านการกํากับดูแลของ ปส. น้ันเป5นการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานสากลอยู,
แล)ว ดังน้ันคณะที่ปรึกษามีความเห็นในการพัฒนาตัวช้ีวัดดังกล,าวน้ันจะต)องมีการกําหนดค,าเป?าหมายท่ีมี
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ความชัดเจน ตัวอย,างหน,วยวัดควรวัดผลจากจํานวนเรื่องที่ ปส. สามารถรายงานได)จริงเทียบกับจํานวน
เรื่องท้ังหมดที่ต)องรายงาน หรือร)อยละของจํานวนรายงานท่ีไม,สามารถนําเสนอได)ทันในแต,ละป4 
 

กิจกรรมที่ 2 การเสนอกรอบนโยบายเก่ียวกับวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดกิจกรรม – การเสนอกรอบนโยบายเก่ียวกับเรื่องพลังงานปรมาณู 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 
เป9าหมาย เรื่อง 16 17 17 17 

ผลการดําเนินงาน 17 17 17 17 
 

ตัวช้ีวัดการเสนอกรอบนโยบายเก่ียวกับเรื่องพลังงานปรมาณู พิจารณาจากจํานวนเรื่องท่ีได)มีการนําเสนอ
ทางนโยบาย แผน กฏหมาย ด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัด
ต,อเน่ืองในช,วงป4 2550 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในป4 2550 เท,ากับ 16 เรื่อง และค,า
เกณฑ0วัดในป4 2551 - 2553 เท,ากับ 17 เรื่อง ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานในช,วงป4 2550 - 2553 เท,ากันทุก
ป4 คือมีจํานวนเรื่องเท,ากับ 17 เรื่อง 
 

ทั้งน้ี ทางคณะที่ปรึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับตัวช้ีวัดการเสนอกรอบนโยบายเก่ียวกับเรื่องพลังงาน
ปรมาณู ว,าตัวช้ีวัดควรสามารถระบุถึงผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย และมีตัวช้ีวัดในการพัฒาขีด
ความสามารถในการกํากับดูแลของ ปส. 
 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดกิจกรรม–ความสําเร็จในการดําเนินการการพัฒนาระบบบริหารสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 
เป9าหมาย ร)อยละ 80 80 80 80 

ผลการดําเนินงาน 96.39 95.90 80 80 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินการการพัฒนาระบบบริหารสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พิจารณาจาก
ความสามารถในการดําเนินการเพื่อพัฒนาองค0กรได)อย,างเหมาะสมและบรรลุเป?าประสงค0ตามท่ีกําหนดไว) 
โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของร)อยละเฉล่ียถ,วงนํ้าหนักของเป?าหมายของกิจกรรมที่กําหนดไว)ใน
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โครงการ4 ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4 2550 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดใน
ป4ช,วง 2550 - 2553 เท,ากันทุกป4คือร)อยละ 80 ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานในป4 2550 และ 2551 เท,ากับ 
ร)อยละ 96.39 และ 95.90 และมีผลการดําเนินงานในป4 2552 และ 2553 เท,ากันคือร)อยละ 80 
 

ทางคณะท่ีปรึกษามีข)อคิดเห็นเก่ียวกับตัวช้ีวัดกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด)านวิทยาศาสตร0
และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินการการพัฒนาระบบบริหารสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ตามประเด็นดังต,อไปน้ี 

 

1) ต)องมีการกําหนดจํานวนผู)ใช)งานระบบที่ชัดเจนและเหมาะสม 
2) ต)องมีตัวช้ีวัดเพื่อวัดผลความพึงพอใจของผู)ใช)งานระบบทั้งในระหว,างการดําเนินการ 

และภายหลังการดําเนินการใช)งานระบบดังกล,าว 
3) ต)องมีตัวช้ีวัดเพื่อการประเมินความคุ)มค,าในการใช)ประโยชน0จากระบบหรือนําไปสู,การ

พัฒนาระบบ 
4) ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดข้ึนจะต)องเป5นตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลการดําเนินงานด)านการพัฒนาและ

บริหารองค0กร/บุคลากร 
 

กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ4และพัฒนาบุคลากรด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 
 

- ตัวชี้วัดกิจกรรม -การประชาสัมพันธ0และพัฒนาบุคลากรด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 
เป9าหมาย คน 600 

ผลการดําเนินงาน 1,612 
 

ตัวช้ีวัดการประชาสัมพันธ0และพัฒนาบุคลากรด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี เป5นตัวช้ีวัดที่มีการวัดผลใน
ป4 2550 เพียงป4เดียว โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดเท,ากับ 600 คน ในส,วนของผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมาย โดยมีผลการดําเนินงาน เท,ากับ 1,612 คน 
 
ทั้งน้ี ทางคณะท่ีปรึกษามีข)อคิดเห็นเก่ียวกับตัวช้ีวัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ0และพัฒนาบุคลากรด)าน
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีดังน้ี 

                                                           
4ระบบบริหารหมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอันได)แก,ระบบงานe-Office, ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส0 (e-Service),  
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู)แบบOnline (e-Learning), ระบบฐานข)อมูลต,างๆอาทิฐานข)อมูลบุคลากรฐานข)อมูลทางด)าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร0เป5นต)นนอกจากน้ียังรวมถึงระบบโครงสร)างพื้นฐานทางด)านIT ได)แก,ระบบเครือข,ายคอมพิวเตอร0ระบบรักษา
ความปลอดภัยเครือข,ายอีกด)วย 
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1) กลุ,มเป?าหมายที่ได)รับการประชาสัมพันธ0และการพัฒนาคือใครและมีความเหมาะสม
หรือไม,  

2) จะต)องมีการระบุเน้ือหาสาระของการประชาสัมพันธ0และการพัฒนามีความเหมาะสม
สําหรับแต,ละกลุ,มเป?าหมายหรือไม, 

3) จํานวนช่ัวโมงในการดําเนินงานเพียงพอหรือไม,ในแต,กลุ,มเป?าหมาย 
4) ความพึงพอใจตามมุมมองของกลุ,มเป?าหมาย 

 

เป9าหมายที่ 2 ภาคการผลิตและบริการใช�ประโยชน4จากโครงสร�างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ4
และบริการให�ได�มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร�างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่
มีคุณภาพเพียงพอกับความต�องการ 
 

 กล,าวสําหรับภาพรวมของเป?าหมายที่ 2 ท่ีได)มีการกําหนดตัวช้ีวัดท้ังในระดับเป?าหมาย ผลผลิต และ
กิจกรรม เพื่อการบรรลุเป?าหมาย ภาคการผลิตและบริการใช)ประโยชน0จากโครงสร)างพื้นฐานในการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ0และบริการให)ได)มาตรฐาน รวมท้ังการขยายโครงสร)างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพเพียงพอกับความต)องการประกอบไปด)วยส่ิงที่ต)องทํา และผลลัพธ0 ดังน้ี 

1. จํานวนตัวช้ีวัดของเป?าหมาย 6 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามเป?าหมายได)ครบถ)วนท้ัง6 ตัวช้ีวัด 
2. จํานวนตัวช้ีวัดของผลผลิต 3 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามเป?าหมายได)ครบถ)วนท้ัง3 ตัวช้ีวัด 
3. จํานวนตัวช้ีวัดของกิจกรรม 3 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามเป?าหมายได)ครบถ)วนท้ัง3 ตัวช้ีวัด 

 
 ทั้งน้ี ทางคณะท่ีปรึกษาได)ข)อสังเกตตัวช้ีวัดเป?าหมายท่ี 2 ได)แก, 

• การทํางานของ ปส. เป5นไปตามมาตรฐานสากลอยู,แล)ว ดังน้ัน การใช)มาตรฐานสากลจึงไม,เกิด
ความท)าทายในการปฏิบัติงานอย,างแท)จริง 

• ตัวช้ีวัดท่ีใช)ควรมีการคํานึงถึงการใช)จ,ายงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเป5นสําคัญ 
 โดยมีรายละเอียดตัวช้ีวัดของเป?าหมาย ผลผลิต และกิจกรรม ดังน้ี 
 

- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการของกระทรวง - การกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัตถุ
นิวเคลียร0 และเครื่องมืออุปกรณ0 

 

 หน�วยวัด ป& 

2551 
เป9าหมาย รายการ 18,700 

ผลการดําเนินงาน 30,988 
 

ตัวช้ีวัดการกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัตถุนิวเคลียร0 และเครื่องมืออุปกรณ0 พิจารณา
จากจํานวนเครื่องกําเนิดรังสี หรือจํานวนวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม,ปdดผนึก หรือจํานวนวัสดุนิวเคลียร0 หรือ
จํานวนเคร่ืองมืออุปกรณ0 หรือจํานวนสถานที่/ห)อง ท่ีได)รับการอนุญาต หรือได)รับการออกไปตรวจสอบ ณ 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 

 

3-12 

 

สถานปฏิบัติการทางรังสี ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวงป5นตัวช้ีวัดที่มีการวัดผลในป4  2551 เพียงป4เดียว โดยได)มีการ
กําหนดค,าเกณฑ0วัดเท,ากับ 18,700 รายการ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมาย โดยมีผลการดําเนินงาน เท,ากับ 30,988 รายการ 
 

ทางคณะท่ีปรึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับตัวช้ีวัดเป?าหมายการให)บริการ ดังน้ี 
1) ควรมีการวัดคุณภาพและความเช่ือถือได) (ซึ่งอาจประเมินได)จากสอบถามความเห็นของ

ผู)รับบริการ) ของกระบวนการ (Internal Process ตามหลักการของ BCC) การออกใบ
อนุญาติ และการตรวจสอบสถานที่ 

2) ควรมีการวัดผลจากจํานวนใบอนุญาตที่ขออนุมัติจากผู)ประกอบการ เทียบกับจํานวน
ใบอนุญาตท่ีไม,ได)รับการอนุมัติ 

 

- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการของกระทรวง - จํานวนการบริการวิเคราะห0ทดสอบ สอบเทียบ พัฒนา
และรับรองห)องปฏิบัติการ และข)อมูลทางวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 

 

 หน�วยวัด ป& 

2552 
เป9าหมาย รายการ 1,600 

ผลการดําเนินงาน 1,604 
 

ตัวช้ีวัดจํานวนการบริการวิเคราะห0ทดสอบ สอบเทียบ พัฒนาและรับรองห)องปฏิบัติการ และข)อมูลทาง
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี พิจารณาจากจํานวนบริการ วิเคราะห0 ทดสอบ รายการตรวจวัดและประเมิน
ค,าปริมาณรังสีจากภายในร,างกาย ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลในป4  2552 เพียงป4เดียว 
โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดเท,ากับ 1,600 รายการ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผล
การดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมาย โดยมีผลการดําเนินงาน เท,ากับ 1,604 รายการ 
 

อย,างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลในป4  2552 เพียงป4เดียว ไม,อาจวิเคราะห0ถึงการบรรลุเป?าหมายเชิง
ยุทธศาสตร0ระยะยาวได) 
 

- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการของกระทรวง–ร)อยละของหน,วยงานที่ใช)เทคโนโลยีนิวเคลียร0มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 
เป9าหมาย ร)อยละ 100 100 

ผลการดําเนินงาน 100 100 
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ตัวช้ีวัดร)อยละของหน,วยงานท่ีใช)เทคโนโลยีนิวเคลียร0มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พิจารณาจาก
ร)อยละสถานปฏิบัติการทางรังสีท่ีได)รับการตรวจสอดคล)องกับมาตรฐานสากลและปฏิบัติตามระเบียบท่ี
วางไว)มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน5 ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลต,อเน่ืองในป4  2552 และ 
2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในท้ัง 2 ป4เท,ากับร)อยละ 100 ในส,วนของผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายได)ครบถ)วนร)อยละ 100 ท้ัง 2 ป4 
 

ทั้งน้ี ทางคณะที่ปรึกษาเห็นว,า ปส. ต)องดําเนินการตามมาตรฐานสากลอยู,แล)ว การดําเนินงานในส,วนน้ีจึงเป5น
งานประจํา ซึ่งไม,ก,อให)เกิดความท)าทายในการพัฒนาขีดความสามารถและปjจจัยใหม,ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได) 
 

- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการของกระทรวง–โครงการความร,วมมือระหว,างประเทศด)านวิทยาศาสตร0
และเทคโนโลยีนิวเคลียร0ที่นําไปสู,การปฏิบัติ 
 

 หน�วยวัด ป& 

2552 
เป9าหมาย มาตรฐาน/

โครงการ 
3 

ผลการดําเนินงาน 5 
 

ตัวช้ีวัดโครงการความร,วมมือระหว,างประเทศด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0ที่นําไปสู,การ
ปฏิบัติ พิจารณาจากจํานวนโครงการความร,วมมือทางวิชาการด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีระหว,าง
ประเทศที่มีกิจกรรมต,อเน่ืองอย,างเป5นรูปธรรม ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลในป4  2552 
เพียงป4เดียว โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดเท,ากับ 3 มาตรฐาน/โครงการ ในส,วนของผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมาย โดยมีผลการดําเนินงาน เท,ากับ 5 มาตรฐาน/
โครงการ 
 

อย,างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลในป4  2552 เพียงป4เดียว ไม,อาจวิเคราะห0ถึงการบรรลุเป?าหมายเชิง
ยุทธศาสตร0ระยะยาวได) 
 

 
 
 
 

                                                           
5เป5นการดําเนินงานด)านการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช)เครื่องกําเนิดรังสีวัสดุกัมมันตรังสีวัสดุนิวเคลียร0และเครื่องมือ
อุปกรณ0ท่ีเก่ียวข)องในเรื่องการผลิตการมีไว)ครอบครองหรือใช)ซึ่งวัสดุนิวเคลียร0พิเศษพลังงานปรมาณูวัสดุพลอยได)วัสดุต)นกําลังใน
เรื่องการระงับหรือป?องการอันตรายซึ่งอาจมีแก,บุคคลหรือทรัพย0สินหรือการคุ)มครองอนามัยบุคคลให)เป5นไปตามพระราชบัญญัติ
กฎกระทรวงและมาตรฐานสากลและสอดคล)องกับยุทธศาสตร0ของรัฐบาลท่ีจะนําประเทศไปสู,การพัฒนาวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยีอย,างเป5นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือการพัฒนาประเทศอย,างย่ังยืน 
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เป9าหมายการให�บริการหน�วยงานผู�ใช� ผู�รับบริการและประชาชนได�รับความปลอดภัยจากการกํากับดูแลการใช�
วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการหน�วยงาน–ผู)ขอรับบริการการใช)วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0
ปฏิบัติเป5นไปตามกฎหมาย 

 

 หน�วยวัด ป& 

2552 2553 
เป9าหมาย ร)อยละ 70 70 

ผลการดําเนินงาน 100 100 
 

ตัวช้ีวัดผู)ขอรับบริการการใช)วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0ปฏิบัติเป5นไปตามกฎหมาย พิจารณา
จากร)อยละหน,วยงานผู)ใช)งานเครื่องปฏิกรณ0ปรมาณูที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐาน และแนวทาง ท่ี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติประกาศใช)อย,างเป5นทางการ เพื่อความปลอดภัยของผู)ใช)งาน ผู)รับบริการและ
ประชาชน ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลต,อเน่ืองในป4  2552 และ 2553 โดยได)มีการ
กําหนดค,าเกณฑ0วัดในท้ัง 2 ป4เท,ากับร)อยละ 70 ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายได)ครบถ)วนร)อยละ 100 ท้ัง 2 ป4 
 
อย,างไรก็ตาม การดําเนินกิจกรรมน้ีเป5นงานประจําของ ปส. ที่ต)องตามดําเนินการอยู,แล)ว ดังน้ัน ตัวช้ีวัด
ดังกล,าวจึงอาจเป5นเพียงภารกิจระดับกิจกรรมเท,าน้ัน ซึ่งไม,ก,อให)เกิดความท)าทายในการพัฒนาขีด
ความสามารถและปjจจัยใหม,ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได) 
 

- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการหน�วยงาน–การใช)พลังงานปรมาณูอย,างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 

เป9าหมาย ร)อยละ 100 
ผลการดําเนินงาน 100 

 

ตัวช้ีวัดการใช)พลังงานปรมาณูอย,างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เป5นตัวช้ีวัดที่มีการวัดผลในป4  2550 
เพียงป4เดียว โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดเท,ากับร)อยละ 100 ซึ่งทาง ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,า
เกณฑ0เป?าหมายได)ครบถ)วนร)อยละ 100 
  
อย,างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลในป4  2550 เพียงป4เดียว ไม,อาจวิเคราะห0ถึงการบรรลุเป?าหมายเชิง
ยุทธศาสตร0ระยะยาวได) 
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ผลผลิต การบริหารจัดการการใช�วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีให�เกิดความปลอดภัย 
 

- ตัวชี้วัดผลผลิต – เชิงปริมาณ –การกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช)วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 
เป9าหมาย รายการ 6,659 6,480 8,608 9,000 

ผลการดําเนินงาน 12,518 15,706 17,106 17,493 

 
ตัวช้ีวัดการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช)วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 พิจารณาจากจํานวน
รายการ กิจกรรม รายงานท่ีดําเนินงานภายใต)การพัฒนาการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร0และ
รังสี ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4 2550 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,
ละป4 เท,ากับ 6,659 6,480 8,608 และ 9,000 รายการ ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 
12,518 15,706 17,106 และ 17,493 รายการ ตามลําดับ 
 
อย,างไรก็ตาม การดําเนินภารกิจน้ีเป5นงานประจําของ ปส. ท่ีต)องตามดําเนินการอยู,แล)ว ดังน้ัน ตัวช้ีวัด
ดังกล,าวจึงอาจเป5นเพียงภารกิจระดับกิจกรรมเท,าน้ัน ซึ่งไม,ก,อให)เกิดความท)าทายในการพัฒนาขีด
ความสามารถและปjจจัยใหม,ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได) 
 

- ตัวชี้วัดผลผลิต – เชิงคุณภาพ–สถานปฏิบัติการที่ผ,านเกณฑ0การตรวจเป5นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับได) 
 

 หน�วยวัด ป& 

2551 2552 2553 
เป9าหมาย ร)อยละ 90 70 70 

ผลการดําเนินงาน 100 100 100 
 

ตัวช้ีวัดสถานปฏิบัติการที่ผ,านเกณฑ0การตรวจเป5นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับได) พิจารณาจากร)อยละ
คะแนนเฉล่ียของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการฯ ตามหลักเกณฑ0ที่กําหนด ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัด
ต,อเน่ืองในช,วงป4  2551 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,ละป4 เท,ากับ ร)อยละ 90 70 และ 
70 ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายได)
ครบถ)วนร)อยละ 100 ทุกป4 
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อย,างไรก็ตาม การดําเนินภารกิจน้ีเป5นงานประจําของ ปส. ที่ต)องตามดําเนินอยู,แล)ว ดังน้ัน ตัวช้ีวัด
ดังกล,าวจึงอาจเป5นเพียงภารกิจระดับกิจกรรมเท,าน้ัน ซึ่งไม,ก,อให)เกิดความท)าทายในการพัฒนาขีด
ความสามารถและปjจจัยใหม,ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได) 
 

- ตัวชี้วัดผลผลิต – เชิงปริมาณ –ร)อยละสถานปฏิบัติการที่ไม,เกิดอุบัติเหตุด)านพลังงานปรมาณูท่ีปฏิบัติ
ถูกต)องตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัย 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 
เป9าหมาย ร)อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 100 

 
ตัวช้ีวัดร)อยละสถานปฏิบัติการท่ีไม,เกิดอุบัติเหตุด)านพลังงานปรมาณูท่ีปฏิบัติถูกต)องตามระเบียบและ
มาตรฐานความปลอดภัย พิจารณาจากร)อยละสถานปฏิบัติการทางรังสีและนิวเคลียร0ที่ได)รับการตรวจและ
ปฏิบัติสอดคล)องกับระเบียบและไม,เกิดเหตุท่ีส,งผลกระทบต,อบุคคลภายนอก และส่ิงแวดล)อม และต)อง
เป5นหน,วยงานที่รับใบอนุญาต ยกเว)นการโจรกรรม ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลในป4  2550 
เพียงป4เดียว โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดเท,ากับร)อยละ 100 ซึ่งทาง ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,า
เกณฑ0เป?าหมายได)ครบถ)วนร)อยละ 100 
  
อย,างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลในป4  2550 เพียงป4เดียว ไม,อาจวิเคราะห0ถึงการบรรลุเป?าหมายเชิง
ยุทธศาสตร0ระยะยาวได) และการดําเนินภารกิจน้ีเป5นงานประจําของ ปส. ท่ีต)องตามดําเนินอยู,แล)ว ดังน้ัน 
ตัวช้ีวัดดังกล,าวจึงอาจเป5นเพียงภารกิจระดับกิจกรรมเท,าน้ัน ซึ่งไม,ก,อให)เกิดความท)าทายในการพัฒนาขีด
ความสามารถและปjจจัยใหม,ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได) 
 

กิจกรรมที่ 1 การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดกิจกรรม–การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร0 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 
เป9าหมาย รายการ 9 10 308 308 

ผลการดําเนินงาน 35 38 252 314 

 
ตัวช้ีวัดการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร0 พิจารณาจากจํานวนรายการ กิจกรรม รายงานท่ี
ดําเนินงานภายใต)การพัฒนาการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร0 ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัด
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ต,อเน่ืองในช,วงป4  2550 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,ละป4 เท,ากับ 9 10 308 และ 308 
รายการ ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0
เป?าหมายได)ครบถ)วนทุกป4 ยกเว)นในป4  2552 ที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว,าเป?าหมาย โดยมีผลการ
ดําเนินงานเท,ากับ 252 เรื่อง ซ่ึงตํ่ากว,าเป?าหมายที่กําหนดไว) 56 เรื่อง 
 
อย,างไรก็ตาม การดําเนินภารกิจน้ีเป5นงานประจําของ ปส. ท่ีต)องตามดําเนินการอยู,แล)ว ดังน้ัน ตัวช้ีวัด
ดังกล,าวจึงอาจเป5นเพียงภารกิจระดับกิจกรรมเท,าน้ัน ซึ่งไม,ก,อให)เกิดความท)าทายในการพัฒนาขีด
ความสามารถและปjจจัยใหม,ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได) 

 
กิจกรรมที่ 2 การกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
 

- ตัวชี้วัดกิจกรรม–การกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 
เป9าหมาย รายการ 3,000 3,000 4,000 4,200 

ผลการดําเนินงาน 7,955 10,784 11,645 10,902 

 
ตัวช้ีวัดการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี พิจารณาจากจํานวนรายการ/ครั้ง/ช้ินงาน ในการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดของ จนท. สร. ท่ีระบุในรายงานผลการดําเนินการตัวช้ีวัดตามเป?าหมายการให)บริการของ
กระทรวง/หน,วยงาน/ผลผลิต ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4  2550 – 2553 โดยได)มีการ
กําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,ละป4 เท,ากับ 3,000 3,000 4,000 และ 4,200 รายการ ตามลําดับ ในส,วนของ
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการ
ดําเนินงานเท,ากับ 7,955 10,784 11,645 และ 10,902 รายการ ตามลําดับ 
 
อย,างไรก็ตาม การดําเนินภารกิจน้ีเป5นงานประจําของ ปส. ที่ต)องตามดําเนินอยู,แล)ว ดังน้ัน ตัวช้ีวัด
ดังกล,าวจึงอาจเป5นเพียงภารกิจระดับกิจกรรมเท,าน้ัน ซึ่งไม,ก,อให)เกิดความท)าทายในการพัฒนาขีด
ความสามารถและปjจจัยใหม,ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได) 
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กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดกิจกรรม–การสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร0 
 

 หน�วยวัด ป& 

2550 2551 2552 2553 
เป9าหมาย รายการ 3,650 3,830 4,300 4,500 

ผลการดําเนินงาน 4,528 4,974 5,209 6,277 
 

ตัวช้ีวัดการสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร0 พิจารณาจากจํานวนรายการการ
สนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร06 ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4  
2550 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,ละป4 เท,ากับ 3,650 3,830 4,300 และ 4,500 รายการ 
ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วน
ทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 4,5284,9745,209 และ 6,277 รายการ ตามลําดับ 
 
อย,างไรก็ตาม ทางคณะท่ีปรึกษาเห็นว,าตัวช้ีวัดดังกล,าวน้ี ควรจะระบุถึงประเภทการสนับสนุนที่ชัดเจน 
จําแนกตามการดําเนินงานของกลุ,มเป?าหมายให)มากย่ิงข้ึน 
 

เป9าหมายที่ 3 ประชาชนกลุ�มเป9าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต�อวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
นิวเคลียร4 
 
 กล,าวสําหรับภาพรวมของเป?าหมายที่ 3 ท่ีได)มีการกําหนดตัวช้ีวัดท้ังในระดับเป?าหมาย ผลผลิต และ
กิจกรรม เพื่อการบรรลุเป?าหมาย ประชาชนกลุ,มเป?าหมายรวมท้ังเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต,อวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร0ประกอบไปด)วยส่ิงที่ต)องทํา และผลลัพธ0 ดังน้ี 

1. จํานวนตัวช้ีวัดของเป?าหมาย 3 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามเป?าหมายได)ครบถ)วนท้ัง3ตัวช้ีวัด 
2. จํานวนตัวช้ีวัดของผลผลิต 2 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามเป?าหมายได)ครบถ)วนท้ัง2 ตัวช้ีวัด 
3. จํานวนตัวช้ีวัดของกิจกรรม 3 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามเป?าหมายได)ครบถ)วนท้ัง3 ตัวช้ีวัด 

                                                           
6รายการหมายถึง 
(1) จํานวนครั้งของการดําเนินการตรวจวัดและเฝ?าระวังรังสีและกัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล)อมอาหารและน้ําด่ืมและการดําเนินการ

ประเมินผลปริมาณรังสี (Equivalent dose) ท่ีจะได)รับ 
(2) จํานวนเครื่องมือวัดรังสีเครื่องวัดความเปรอะเปnoอนทางรังสีที่ทําการสอบเทียบ/ปรับเทียบ 
(3) จํานวนเครื่องวัดโดสคาลิเบรเตอร0ที่ทําการสอบเทียบและเปรียบเทียบความชํานาญ 
(4) จํานวนสารอ)างอิงทางรังสีต)นกําเนิดรังสีและสารเภสัชรังสีท่ีทําการสอบเทียบและ/หรือรับรองความแรงรังสีการสอบย)อน

ทดสอบความชํานาญจํานวนคู,มือและระบบท่ีได)ทําการปรับปรุง 
(5) จํานวนครั้ง/รายการ/ช้ินงานในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข)องกับการตรวจวัดและประเมินค,าปริมาณรังสีจากภายในร,างกายประวัติ

การได)รับรังสีการพัฒนาและดํารงรักษาห)องวัดปริมาณรังสีทั่วร,างกายให)เป5นไปตามมาตรฐานสากลISO/IEC 17025 
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 ทั้งน้ี ทางคณะท่ีปรึกษาได)ข)อสังเกตตัวช้ีวัดเป?าหมายท่ี 3ได)แก, 
• ตัวช้ีวัดของท้ัง 3 ระดับ เป5นเพียงตัวช้ีวัดในระดับกิจกรรมเท,าน้ัน 
• ยังไม,มีการระบุกลุ,มเป?าหมายท่ีชัดเจน สอดคล)องกับระดับความสามารถในการรับรู)ประเด็นต,างๆ 
• ตัวช้ีวัดท่ีใช)ควรมีการคํานึงถึงการใช)จ,ายงบประมาณ 
• ยังไม,มีการใช)ตัวช้ีวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรงานประชาสัมพันธ0 อาทิแผนพัฒนาการ

อบรม training for the trainer เป5นต)น 
 โดยมีรายละเอียดตัวช้ีวัดของเป?าหมาย ผลผลิต และกิจกรรม ดังน้ี 

 
- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการของกระทรวง–จํานวนผู)เข)าร,วมกิจกรรมด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 

 
 หน�วยวัด ป& 

2551 2552 2553 
เป9าหมาย คน 1,500 1,700 1,900 

ผลการดําเนินงาน 3,825 2,327 3,164 

 
ตัวช้ีวัดจํานวนผู)เข)าร,วมกิจกรรมด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี พิจารณาจากจํานวนผู)เข)าร,วมกิจกรรมใน
โครงการพัฒนาแหล,งเรียนรู)ด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วง
ป4  2551 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,ละป4 เท,ากับ 1,500 1,700 และ 1,900 คน 
ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมาย
ครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 3,825 2,327 และ 3,164คน ตามลําดับ 
 
อย,างไรก็ตาม ทางคณะที่ปรึกษามีความเห็นว,าตัวช้ีวัดควรจะระบุถึงประเภทกิจกรรมที่ชัดเจนเหมาะสม
ตามกลุ,มเป?าหมายมากย่ิงข้ึน 
 

- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการของกระทรวง–จํานวนผู)รับการฝqกอบรมหลักสูตรด)านวิทยาศาสตร0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

 หน�วยวัด ป& 

2551 2552 2553 
เป9าหมาย คน 100 110 140 

ผลการดําเนินงาน 970 683 549 
 

ตัวช้ีวัดจํานวนผู)รับการฝqกอบรมหลักสูตรด)านวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิจารณาจากจํานวน
บุคลากรทางด)านวิทยาศาสตร0เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกที่ ได)รับการเสริมสร)างขีด
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ความสามารถในการปฏิบัติงานด)วยการฝqกอบรมในหลักสูตรเฉพาะด)านท่ีหน,วยงานในสังกัดกระทรวงได)
จัดข้ึน ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4  2551 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดใน
แต,ละป4 เท,ากับ 100 110 และ 140 คน ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผล
การดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 970 683 และ 549 
คน ตามลําดับ 

 
 ทั้งน้ี คณะท่ีปรึกษามีข)อคิดเห็นในการพัฒนาตัวช้ีวัด คือ  

(1) ควรมีแผนพัฒนาหลักสูตรการอบรมของ ปส. เพื่อใช)ในการพัฒนาการอบรมในระยะยาว 
(2) ควรมีตัวช้ีวัดท่ีจําแนกหลักสูตรตามกลุ,มเป?าหมายท่ีชัดเจน สอดคล)องกับสภาพการใช)งานจริงของ

แต,ละกลุ,มเป?าหมายและมีวิธีการวัดผลจากการอบรมท่ีชัดเจนจําแนกตามกลุ,มการอบรม 
 

เป9าหมายการให�บริการหน�วยงาน ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดเป9าหมายการให�บริการหน�วยงาน–จํานวนผู)เข)าร,วมกิจกรรมด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
นิวเคลียร0มีทัศนคติท่ีดีเพิ่มข้ึน 

 
 หน�วยวัด ป& 

2553 
เป9าหมาย ร)อยละ 5 

ผลการดําเนินงาน 5.35 

ตัวช้ีวัดจํานวนผู)เข)าร,วมกิจกรรมด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0มีทัศนคติที่ดีเพิ่มข้ึนพิจารณา
จํานวนผู)เข)าร,วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาแห,งเรียนรู)ด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0และ
โครงการบูรณาการด)านการสร)างความตระหนักของโรงไฟฟ?านิวเคลียร0ต,อมวลชนท่ีมีทัศนคติเพิ่มข้ึนร)อย
ละ 5 ต,อป4 ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวงป5นตัวช้ีวัดที่มีการวัดผลในป4  2553 เพียงป4เดียว โดยได)มีการกําหนดค,า
เกณฑ0วัดเท,ากับร)อยละ 5 ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0
เป?าหมาย โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับร)อยละ 5.35 

 
ทั้งน้ี คณะท่ีปรึกษามีข)อคิดเห็นในการพัฒนาตัวช้ีวัด คือ  

(1) ควรมีตัวช้ีวัดในการพัฒนาบุคลากรของ ปส. ในการทําหน)าท่ีประชาสัมพันธ0ที่มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน (Training for the trainer) 

(2) การวัดผลเพียง 1 ป4 ไม,อาจสะท)อนการบรรลุเป?าหมายตามแผนยุทธศาสตร0ระยะยาวได) 
(3) ควรมีตัวช้ีวัดในการพัฒนาแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร)างทัศนคติฯ ที่ดีขึ้นเป5นลําดับ 
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ผลผลิต ความรู�ความเข�าใจด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดผลผลิต – เชิงปริมาณ –ผู)เข)าร,วมกิจกรรมการเรียนรู)ด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 
 

 หน�วยวัด ป& 

2551 2552 2553 
เป9าหมาย คน 1,500 1,700 1,900 

ผลการดําเนินงาน 3,825 2,327 3,164 
 

ตัวช้ีวัดผู)เข)าร,วมกิจกรรมการเรียนรู)ด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 พิจารณาจากจํานวน
ผู)เข)าร,วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาแหล,งเรียนรู)ฯ และโครงการบูรณาการด)านการสร)างความตระหนักฯ 
ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4  2551 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,ละป4 
เท,ากับ 1,500 1,700 และ 1,900 คน ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 3,825 2,327 และ 3,164 
คน ตามลําดับ 
 

 ทั้งน้ี คณะที่ปรึกษามีข)อคิดเห็นในการพัฒนาตัวช้ีวัด คือ ควรมีแผนพัฒนาหลักสูตรการอบรมของ ปส. 
เพื่อใช)ในการพัฒนาการอบรมในระยะยาว 
 

- ตัวชี้วัดผลผลิต – เชิงคุณภาพ–ความพึงพอใจในการได)รับการถ,ายทอดความรู) และความเข)าใจด)าน
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 

 

 หน�วยวัด ป& 

2551 2552 2553 
เป9าหมาย ร)อยละ 80.00 80.00 80.00 

ผลการดําเนินงาน 89.00 84.14 97.23 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจในการได)รับการถ,ายทอดความรู) และความเข)าใจด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
นิวเคลียร0 พิจารณาจากร)อยละความพึงพอใจของผู)เข)าร,วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล,งเรียนรู)ฯ และ
โครงการบูรณาการด)านการสร)างความตระหนักฯ ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4  2551 – 

2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,ละป4เท,ากันคือร)อยละ 80.00 ในส,วนของผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ
ร)อยละ 89.00 84.14 และ 97.23 ตามลําดับ 

 
 ทั้งน้ี คณะท่ีปรึกษามีข)อคิดเห็นในการพัฒนาตัวช้ีวัด คือ  
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(1) ควรมีตัวช้ีวัดท่ีจําแนกกลุ,มเป?าหมายที่ชัดเจน สอดคล)องกับสภาพการใช)งานจริงของแต,ละ
กลุ,มเป?าหมาย 

(2) ควรมีวิธีการวัดผลจากการอบรมที่ชัดเจนจําแนกตามกลุ,มท่ีได)รับการถ,ายทอดความรู) 
 
กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร�และประชาสัมพันธ4ด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดกิจกรรม–ผู)รับการเผยแพร,ความรู)ด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 
 

 หน�วยวัด ป& 

2551 2552 
เป9าหมาย คน 500 600 

ผลการดําเนินงาน 895 419 
 

ตัวช้ีวัดผู)รับการเผยแพร,ความรู)ด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 พิจารณาจากจํานวนผู)ที่รับการ
เผยแพร,และประชาสัมพันธ0จากโครงการส,งเสริมและเผยแพร,ความรู)ด)านนิวเคลียร0 ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5น
ตัวช้ีวัดท่ีมีการดําเนินการในป4  2551 และ 2552 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,ละป4 เท,ากับ 500 
และ 600 คน ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผลการดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0
เป?าหมายในป4  2551โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 895 คน ท้ังน้ีในป4  2552 มีผลการดําเนินงานตํ่ากว,า
เป?าหมาย โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 419คน ซึ่งตํ่ากว,าเป?าหมายท่ีกําหนดไว) 181 คน 
  

 ทั้งน้ี คณะท่ีปรึกษามีข)อคิดเห็นในการพัฒนาตัวช้ีวัด คือ  
(1) ควรมีตัวช้ีวัดท่ีจําแนกหลักสูตรตามกลุ,มเป?าหมายท่ีชัดเจน สอดคล)องกับสภาพการใช)งานจริงของ

แต,ละกลุ,มเป?าหมาย 
(2) ควรมีวิธีการวัดผลจากการอบรมที่ชัดเจนจําแนกตามกลุ,มการอบรม 

 
- ตัวชี้วัดกิจกรรม–การดําเนินการประชาสัมพันธ0ด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 

 

 หน�วยวัด ป& 

2553 
เป9าหมาย ครั้ง 130 

ผลการดําเนินงาน 145 
 

ตัวช้ีวัดการดําเนินการประชาสัมพันธ0ด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 พิจารณาจากจํานวนครั้ง
ในการดําเนินการเผยแพร,ประชาสัมพันธ0 ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดที่มีการวัดผลในป4  2553 เพียงป4
เดียว โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดเท,ากับ 130 ครั้ง ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผล
การดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมาย โดยมีผลการดําเนินงาน เท,ากับ 145 ครั้ง 
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 อย,างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดผลในป4  2553 เพียงป4เดียว ไม,อาจวิเคราะห0ถึงการบรรลุเป?าหมายเชิง
ยุทธศาสตร0ระยะยาวได) 

 
กิจกรรมที่ 2 การให�ความรู�ความเข�าใจด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 
 

- ตัวชี้วัดกิจกรรม–ผู)รับความรู)ความเข)าใจด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 
 

 หน�วยวัด ป& 

2551 2552 2553 
เป9าหมาย คน 1,000 1,100 1,900 

ผลการดําเนินงาน 3,030 1,908 3,164 
 

ตัวช้ีวัดผู)รับความรู)ความเข)าใจด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 พิจารณาจากจํานวนผู)เข)ารับการ
อบรมเรื่องการสร)างความตระหนักเชิงรุกในการป?องกันการปนเปnoอนของกัมมันตรังสีในเศษโลหะฯ และ
จํานวนเจ)าหน)าท่ีเข)าอบรมการเตรียมความพร)อมในการระงับเหตุฉุกเฉินสาธารณะภัยทางนิวเคลียร0และ
รังสี ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล,าวเป5นตัวช้ีวัดต,อเน่ืองในช,วงป4 2551 – 2553 โดยได)มีการกําหนดค,าเกณฑ0วัดในแต,
ละป4เท,ากับ 1,000 1,100 และ 1,900 คน ตามลําดับ ในส,วนของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปส. มีผล
การดําเนินงานผ,านค,าเกณฑ0เป?าหมายครบถ)วนทุกป4 โดยมีผลการดําเนินงานเท,ากับ 3,030 1,908 และ 
3,164 คน ตามลําดับ 
 

อย,างไรก็ตาม ทางคณะที่ปรึกษา เห็นว,าตัวช้ีวัดน้ีผู)รับความรู)ความเข)าใจด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
นิวเคลียร0ควรมีการจําแนกการวัดตามกลุ,มเป?าหมายที่ชัดเจน 

 
 กล,าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาภาพรวมของตัวช้ีวัดท่ีถูกนํามาใช)ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของ ปส. แล)ว ท่ีปรึกษามีข)อคิดเห็นและข)อสังเกตที่ ปส. ควรนําไปพัฒนาตัวช้ีวัดต,างๆ ดังต,อไปน้ี 
 

ตัวชี้วัดในระดับเป9าหมาย ทางคณะที่ปรึกษาเห็นว,าการวัดผลของเป?าหมายการให)บริการในระดับ
เป?าหมายยุทธศาสตร0 คือ จะต)องเป5นตัวช้ีที่สามารถเช่ือมโยงกับเป?าหมายระดับชาติได)อย,างแท)จริงและส,งผลต,อ
การพัฒนาด)านรังสีและนิวเคลียร0ท่ีมีความชัดเจนว,าหากดําเนินการตามตัวช้ีวัดแล)วจะสามารถส,งผลดีต,อใคร และ
อย,างไรในภาพรวมของประเทศ ดังน้ัน ข)อสังเกตสําคัญท่ีต)องพึงพิจารณาเพื่อปรับปรุงตัวช้ีวัดระดับเป?าหมาย ได)แก,  

 
• ตัวช้ีวัดท่ีถูกนํามาใช)น้ีเป5นนโยบายหรือแผนงานไม,มีการระบุว,าการให)ช)อเสนอเชิงนโยบายที่กําหนดไว)

น้ันต)องเป5นข)อเสนอในระดับใด และด)านใดบ)าง และมีแผนงานด)านใดบ)างรองรับ 
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• ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการให)ข)อเสนอแนะที่ ปส. ต)องดําเนินการตามบทบาทหน)าที่ด)านการกํากับ
ดูแลหรือการพัฒาขีดความสามารถในการกํากับดูแลให)ได)ตามมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน0ที่กําหนด
ไว)หรือไม, 

• การกําหนดตัวช้ีวัดดังกล,าวยังไม,มีการแสดงให)เห็นถึงแนวทางการดําเนินการได)อย,างไรเพื่อให)เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ตัวชี้วัดผลผลิต  
• ทางคณะท่ีปรึกษามีความคิดเห็นว,าการวัดผลในเชิงปริมาณน้ัน มีการกําหนดค,าเป?าหมายที่มีความ

เหมาะสมแล)วหรือไม,  
• การวัดผลในเชิงคุณภาพเห็นว,าตัวช้ีวัดท่ีถูกนํามาใช)เป5นนโยบายหรือแผนงานด)านใด มีความเก่ียวข)อง

หรือมีผลกระทบมากน)อยเพียงใดกับประเด็นเชิงยุทธศาสตร0ด)านการกํากับดูแลหรือการพัฒาขีด
ความสามารถในการกํากับดูแลให)ได)ตามมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน0ท่ีกําหนดไว)หรือไม, 

 
ตัวชี้วัดกิจกรรม พบว,า มีการสามารถระบุค,าเป?าหมายและกําหนดค,าเป?าหมาย เช,น การดําเนินการตาม

พันธกรณีระหว,างประเทศ/การประสานงานระหว,างหน,วยงานต,างประเทศ พิจารณาจากจํานวนเรื่องรายงานทาง
เทคนิคและท่ีเก่ียวข)องกับการดําเนินการให)เป5นไปตามพันธกรณี สนธิสัญญา อนุสัญญา ข)อตกลง และมาตรการอ่ืน
ที่เก่ียวข)องทางนิวเคลียร0ซึ่งการกําหนดกรอบตามมาตรฐานสากลถือเป5นมาตรฐานข้ันตํ่าที่ ปส. ต)องปฏิบัติตามอยู,
แล)วตามความร,วมมือระหว,างประเทศ ด)วยเหตุน้ีตัวช้ีวัดดังกล,าวจึงอาจไม,มีความท)าทายต,อการดําเนินงานและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของ ปส. มากนัก ดังน้ัน ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมน้ันจําเป5นต)องมีการพัฒนาตัวช้ีวัด
เพื่อกําหนดกรอบการบริหารจัดการงานด)านพัฒนาองค0กร และบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให) ปส. มีภารกิจที่ให)
ความสําคัญกับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันจะต)องมีตัวช้ีวัดท่ีทําการประเมินความพึง
พอใจของผู)รับบริการจาก ปส. เพิ่มเติมด)วย  

 
3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช�งบประมาณของ ปส. ป&งบประมาณ 2550 - 2553 
 

การพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช)งบประมาณของ ปส. สามารถแบ,งการพิจารณาเป5น 
2 ประเด็น คือ  
 

1) การพิจารณาประสิทธิภาพซึ่งตามปกติจะหมายถึงร)อยละของการเบิกจ,ายงบประมาณเทียบกับ
งบประมาณท่ีได)รับการอนุมัติ เน่ืองจากหากมีการใช)งบประมาณในลักษณะท่ีเหลือจ,ายน้ันทําให)
ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณขององค0กรขาดประสิทธิภาพ เพราะแทนท่ีองค0กรจะสามารถนํา
งบประมาณน้ันไปใช)ในทางอ่ืนที่มีประโยชน0ในระดับเดียวกันก็อาจไม,สามารถทําได)เน่ืองจากการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนงานต,างๆน้ันเป5นข)อจํากัดอยู, 

2) การพิจารณาประสิทธิผลเป5นการพิจารณาว,าภายใต)งบประมาณท่ีกําหนดน้ัน ปส. สามารถ
ดําเนินงานได)ครบถ)วนตามตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม, งบประมาณท่ีให)กับแต,ละแผนงานมีการให)
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นํ้าหนักตามแนวยุทธศาสตร0ขององค0กรหรือไม, และในกรณีที่ ปส. สามารถบรรลุวัตถุประสงค0
ตามตัวช้ีวัดท่ีต้ังข้ึน ก็จะเป5นเกณฑ0เพื่อใช)ในการต้ังงบประมาณกับตัวช้ีวัดในป4งบประมาณต,อไป 

 
ภาพรวมของโครงสร)างของงบประมาณของ ปส. ตามข)อมูลท่ีได)รับ พบว,ามีการจัดสรรให)กับ 3 ผลผลิต 

ได)แก, ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ผลผลิตท่ี 2 การบริหารจัดการการใช)
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีให)เกิดความปลอดภัย และผลผลิตท่ี 3 ความรู)ความเข)าใจด)านวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร0 โดยโครงสร)างของการต้ังงบประมาณต้ังแต,ป4 2550 – 2553 ให)ความสําคัญกับผลผลิตท่ี 1 
โดยมีสัดส,วนของการต้ังงบประมาณในผลลิตที่ 1 โดยในป4งบประมาณ 2550 คิดเป5นร)อยละถึง 79 และสัดส,วนของ
งบประมาณท่ีขอมีการปรับลดลงจนอยู,ท่ีประมาณร)อยละ 40 ในป4งบประมาณ 2553 ซึ่งใกล)เคียงกับสัดส,วน
งบประมาณที่งานเพื่อผลผลิตท่ี 2 ได)รับ สําหรับงบประมาณเพื่อแผนงานตามผลผลิตที่ 3 อยู,ท่ีประมาณร)อยละ 20 
ในป4งบประมาณ 2553 (ตารางท่ี 3.2) แสดงว,า ปส. ได)ให)นํ้าหนักความสําคัญต,อผลผลิตท่ี 1 และระดับท่ี 2 ท่ีไม,
แตกต,างกันมากนัก 

 
อย,างไรก็ตาม งบประมาณที่ได)รับการอนุมัติจริงอาจมีความแตกต,างจากการงบประมาณที่ต้ังในครั้งแรก 

ส,งผลให) ปส. ได)รับงบประมาณท่ีได)รับอนุมัติเพียงร)อยละ 46.75 จากท่ีต้ังไว)ตามแผนในป4งบประมาณ 2553 ซึ่ง
อัตราน้ีเป5นอัตราที่สูงสุดในรอบ 3 ป4งบประมาณ ซึ่งแสดงว,าแผนงานที่ ปส. เสนอต,อสํานักงบประมาณอาจมีต้ัง
งบประมาณท่ีสูงเกินไปหรือสํานักงบประมาณพิจารณาแล)วเห็นว,าโครงการท่ีขอตามแผนน้ันไม,ได)มีความจําเป5น
เร,งด,วนหรือเข)าเกณฑ0ตามยุทธศาสตร0ที่ควรเป5นขององค0กร ซึ่ง ปส. อาจต)องนํากลับมาประเมินว,ากระบวนการต้ัง
งบประมาณตามผลผลิตและแผนงานของ ปส. มีความสอดคล)องกับยุทธศาสตร0ขององค0กรและยุทธศาสตร0ของ
หน,วยงานที่กํากับหรือไม, ท้ังน้ีเม่ือเทียบโครงสร)างของของงบประมาณที่ได)รับการอนุมัติ พบว,าสัดส,วนของ
งบประมาณท่ีได)รับการอนุมัติประมาณร)อยละ 51 (ในป4งบประมาณ 2553) เป5นของงบประมาณเพื่อผลผลิตท่ี 2 
คือ การบริหารจัดการการใช)วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีให)เกิดความปลอดภัย และประมาณร)อยละ 40 ในผลผลิต
ที่ 1 คือ นโยบายและแผนด)านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี และร)อยละ 7 กับผลผลิตท่ี 3 ความรู)ความเข)าใจด)าน
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีนิวเคลียร0 

 
จากการประเมินร)อยละของงบประมาณเบิกจ,ายจริงต,องบประมาณที่ได)รับ พบว,า หากไม,พิจารณา

รายการผูกพันตามสัญญาหรือใบส่ังซ้ือท่ีเป5นรายการที่เป5นภาระผูกพันของการใช)งบประมาณ ซึ่งตามตารางท่ี 3.2 
สดมภ0ที่ 3 ที่ระบุถึงร)อยละของงบประมาณเบิกจ,ายจริงต,องบประมาณที่ได)รับ ซ่ึงในป4งบประมาณ 2553 การ
เบิกจ,ายงบประมาณจะอยู,ที่ร)อยละ 72.63 แต,เม่ือนํางบประมาณด)านการลงทุนและการดําเนินงานที่อยู,ในรูปของ
ใบส่ังซื้อ/สัญญา มารวมด)วยจะทําให)อัตราการเบิกจ,ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณท่ีได)รับการอนุมัติอยู,ท่ี
ประมาณร)อยละ 99 ในป4งบประมาณ 2553 และ 96 ในป4งบประมาณ 2552 อย,างไรก็ตามการท่ีมีรายการลงทุน 
ใบส่ังซ้ือ/สัญญา ที่จัดทําในช,วงปลายป4งบประมาณและต,อเน่ืองไปยังงบประมาณหน)าอาจแสดงถึงการขาด
ประสิทธิภาพของการเร,งรัดการใช)งบประมาณ หรือการวางแผนการใช)งบประมาณประจําป4 ซ่ึง ปส. ควรมี
มาตรการในการเร,งรัดการใช)งบประมาณให)เป5นตามแผนภายในเวลาท่ีกําหนด 

 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550-2553 

 

3-26 

 

ในกรณีของสัมฤทธ์ิผลจากการดําเนินงานเม่ือเทียบกับการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของ ปส. ที่มีการระบุว,า 
ปส. สามารถดําเนินกิจกรรมตามตัวช้ีวัดได)อย,างครบถ)วนแม)ว,าตัวช้ีวัดเหล,าน้ีจะเป5นตัวช้ีวัดเพื่อแสดงผลสําเร็จของ
กิจกรรมมากกว,าจะเป5นผลสําเร็จในเชิงยุทธศาสตร0 ซ่ึงหากประเมินตามตัวช้ีวัดต,างๆเหล,าน้ันแล)วพบว,า ปส. 
สามารถบรรลุเป?าหมายที่ต้ังไว)ได)ภายใต)งบประมาณท่ี ปส. ได)รับอนุมัติ  

 
ดังน้ันจึงอาจกล,าวได)ว,าในเชิงของประสิทธิผลของการดําเนินงานภายใต)งบประมาณน้ัน ปส. สามารถ

บรรลุการประเมินตามเง่ือนไขน้ีได) อย,างไรก็ตามในการประเมินในเชิงประสิทธิภาพ ปส. อาจต)องมีการปรับปรุงใน
เรื่องของการเบิกจ,ายงบประมาณให)ตรงตามเวลาและแผนงาน และต)องมีกระบวนการปรับปรุงกระบวนการต้ังคํา
ของบประมาณให)เพียงพอและเป5นงบประมาณท่ีมีการผูกกับตัวช้ีวัดในเชิงยุทธศาสตร0 เพราะในปjจจุบันเป5นการ
สร)างตัวช้ีวัดในระดับกิจกรรมที่อาจไม,เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร0ขององค0กรหรือไม,สามารถนําไปช้ีวัดความสําเร็จใน
เชิงยุทธศาสตร0ได) 

 
แผนภาพที่ 3.3 ประสิทธิภาพของการเบิกจ�ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณที่ได�รับการอนุมัติของ

ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 
 

 
 ท่ีมา: สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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แผนภาพที่ 3.4 ประสิทธิภาพของการเบิกจ�ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณที่ได�รับการอนุมัติของ
ผลผลิตที่ 2 การบริหารจัดการการใช�วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีให�เกิดความปลอดภัย 

 

 
 ท่ีมา: สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

แผนภาพที่ 3.5 ประสิทธิภาพของการเบิกจ�ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณที่ได�รับการอนุมัติของ
ผลผลิตที่ 3 ความรู�ความเข�าใจด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 

 

 
ท่ีมา: สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของงบประมาณตามแผนงาน ป&งบประมาณ 2550 – 2553 
 

ลําดับ 

งบประมาณตามแผน 
(หน�วย : ล�านบาท) 

งบประมาณที่ได�รับอนุมัติ 
(หน�วย : ล�านบาท) 

งบประมาณเบิกจ�ายจริง 
(หน�วย : ล�านบาท) 

2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553 

ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 228.43 298.85 352.26 204.767 132.07 103.46 99.67 100.74 95.53 70.22 58.81 62.20 

กิจกรรมที่ 1 การดําเนินงานตามพันธกรณีระหว�างประเทศ 51.06 48.92 50.49 57.00 47.00 45.00 45.48 45.48 32.84 31.89 32.59 34.21 
กิจกรรมที่ 2 การเสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4 36.56 68.88 49.98 64.58 21.61 29.92 21.63 28.33 18.15 24.73 22.75 22.72 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
นิวเคลียร4 

100.04 181.05 251.79 83.19 51.91 28.54 32.57 26.94 38.49 13.60 3.48 5.27 

กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ4และพัฒนาบุคลากรด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 40.77       11.55       6.04       
ผลผลิตที่ 2 การบริหารจัดการการใช�วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีให�เกิดความ
ปลอดภัย 

58.42 165.02 293.74 198.56 33.29 100.50 128.16 115.96 43.87 70.53 90.36 96.31 

กิจกรรมที่ 1 การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร4 5.59 57.00 80.86 67.67 4.45 43.16 41.11 32.74 8.65 29.65 35.40 32.51 
กิจกรรมที่ 2 การกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 27.26 45.67 117.42 64.54 15.48 29.13 49.72 40.67 19.65 23.06 30.06 30.51 
กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร4 25.57 62.35 95.47 66.35 13.37 28.22 37.33 42.56 15.56 17.82 24.90 33.29 
ผลผลิตที่ 3 ความรู�ความเข�าใจด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4   90.66 33.08 100.89   27.11 19.00 19.00   13.46 7.78 12.68 
กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร�และประชาสัมพันธ4ด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
นิวเคลียร4 

  26.68 18.63 37.76   10.16 9.15 9.85   4.88 4.59 7.28 

กิจกรรมที่ 2 การให�ความรู�ความเข�าใจด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4   63.98 14.45 63.13   16.95 9.85 9.15   7.88 2.22 5.25 

รวมงบประมาณ (ตามผลผลิตที่ 1 - 3) 286.85 554.53 679.09 504.21 165.36 231.07 246.84 235.71 139.40 154.21 156.96 171.19 

ที่มา: สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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ตารางที่3.2 ร�อยละงบประมาณตามแผนงาน ป&งบประมาณ 2550 – 2553 
 

 

ลําดับ ร�อยละของงบประมาณตามแผน
ต�องบประมาณทั้งหมด 

ร�อยละของงบประมาณที่ได�รับ
อนุมัติต�องบประมาณตามแผน 

ร�อยละของงบประมาณเบิกจ�ายจริง
ต�องบประมาณที่ได�รับ 

2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553 

ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 79.63 53.89 51.87 40.61 57.82 34.62 28.30 49.20 72.33 67.87 59.00 61.74 

กิจกรรมที่ 1 การดําเนินงานตามพันธกรณีระหว�างประเทศ         92.05 91.98 90.06 79.78 69.88 70.86 71.66 75.23 

กิจกรรมที่ 2 การเสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4         59.11 43.44 43.28 43.86 83.98 82.66 105.16 80.20 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4         51.89 15.76 12.94 32.38 74.15 47.65 10.68 19.55 

กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ4และพัฒนาบุคลากรด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี         28.33       52.31       

ผลผลิตที่ 2 การบริหารจัดการการใช�วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีให�เกิดความปลอดภัย 20.37 29.76 43.26 39.38 56.99 60.91 43.63 58.40 131.77 70.18 70.51 83.05 

กิจกรรมที่ 1 การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร4         79.58 75.72 50.85 48.38 194.66 68.70 86.11 99.31 

กิจกรรมที่ 2 การกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี         56.80 63.78 42.34 63.01 126.95 79.18 60.47 75.02 

กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร4         52.26 45.26 39.10 64.14 116.42 63.15 66.69 78.22 

ผลผลิตที่ 3 ความรู�ความเข�าใจด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4  0.00 16.35  4.87  20.01    29.90 57.44 18.83   49.67 40.96 66.74 

กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร�และประชาสัมพันธ4ด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4           38.07 49.12 26.08   48.04 50.12 73.91 

กิจกรรมที่ 2 การให�ความรู�ความเข�าใจด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีนิวเคลียร4           26.49 68.17 14.50   46.51 22.50 57.38 

รวมงบประมาณ (ตามผลผลิตที่ 1 - 3)         57.65  41.67  36.35  46.75  84.30  66.74  63.59  72.63  

ที่มา: สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหผ์ลการสาํรวจทัศนคติและประเมินผลการดําเนนิงาน 

ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสนัติ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานด้วยกันใน 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในองค์กรเพ่ือทราบถึงศักยภาพ แนวคิด และกระบวนการดําเนินงานที่ผ่านมาของ ปส. โดยคํานึงถึงเง่ือนไข
ต่างๆ ทั้งในแง่ระบบการบริหารจัดการ รวมถึงบุคลากรของ ปส. ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ประเมินผลแบบ      
Inside-out โดยแนวทางในการประเมินดังกล่าวจะได้มาจากการศึกษาใน 2 ส่วน คือ  
 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้เห็นถึงสภาพโดยรวมและวิธีการดําเนินงานจากอดีต
ถึงปัจจุบันว่าบุคลากรในระดับต่างๆ มีแนวคิดพ้ืนฐาน ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลโดยตรงต่อการ
กําหนดเป้าหมายขององค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานจริง ซึ่งข้อเท็จจริงที่ได้จะนําไปสู่การต้ังประเด็น
เพ่ือใช้สําหรับการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ระดมความคิดเห็น รวมไปถึงการออก
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานกับบุคลากรของ ปส. ต่อไป ด้วยเหตุน้ี การวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนแรกตามเนื้อหาในบทท่ี 4 น้ีจึงเป็นรูปแบบการประเมินในลักษณะ On Going Process ระหว่าง
ปีงบประมาณเพ่ือช้ีประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

2) การประเมินตามยุทธศาสตร์ของ ปส. ในส่วนการประเมินที่ 2 จะเป็นการวิเคราะห์ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานบนพ้ืนฐานการประเมินตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ตลอดช่วงระยะเวลา 2550 – 2553 โดย
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินจะเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่มีการกําหนดไว้ อย่างไรก็ดีด้วยรูปแบบการวิเคราะห์ใน
ลักษณะ Post Evaluation Process เป็นการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นภายหลังหรือปิดปีงบประมาณแล้ว1  

 
ดังน้ันเพ่ือความรอบด้านของการประเมิน ที่ปรึกษาจึงเล็งเห็นว่าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรอันนําไปสู่การ

พัฒนาอย่างแท้จริงและเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้บุคลากรของ ปส. ทราบถึงประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ/
วิธีการทํางานของตนเองจึงจําเป็นต้องมีการใช้ผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธีวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เพ่ือเสนอแนะแนวทาง “ฟ้ืนฟู” 
และ “ปรับปรุง” การบริหารงานของ ปส. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 ขณะเดียวกันที่ปรึกษายังศึกษาและประเมินผลในมิติจากภายนอกองค์กรเพ่ือทราบถึงทัศนคติ ผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของ ปส. ที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือเป็นการวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มที่ ปส. จะต้อง
บริหารงานต่อไปในอนาคตให้มีความเหมาะสมรอบด้านมากย่ิงขึ้นโดยผลลัพธ์จากการประเมินในลักษณะ Ouiside-in2 
ดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อการกําหนดกรอบการดําเนินงานและวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
อนาคต3 

                                                            
1 รายละเอียดผลการประเมินอยู่ในบทท่ี 3 
2 ผลการศึกษาในส่วนนี้จะไปปรากฎในงานศึกษาระยะท่ี 3 
3 รายละเอียดในภาคผนวก ค. จะทําให้ทราบถึงจํานวนสถานปฏิบัติการท่ีใช้วัสดุกัมมันตรังสี ซ่ึงจะสะท้อนถึงภาระงานของ ปส. ท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต 
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4.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพภายในองค์กร 
 
 จากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งจากบุคลากรภายในตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบ้ืองต้น จํานวน 4 แห่ง และการสัมมนากลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 
จํานวน 47 คน ที่ปรึกษาพบว่าปัญหาสําคัญที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. โดยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่  
 

4.1.1 เงื่อนไขเชิงสถาบันต่อการดําเนินงานของ ปส. 
 
ปัญหาเชิงสถาบันที่เป็นข้อจํากัดในการดําเนินงานและ ปส. ไม่สามารถ และ/หรือ ยังไม่สามารถแก้ไขได้

เอง จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา พบว่าเป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับระเบียบ/กฎหมายต่างๆ และปัญหาเรื่องความ
เช่ือมั่นจากภายนอกองค์กรเป็นสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.1 ปัญหาเชิงสถาบันทีส่่งผลต่อการดําเนินงานของ ปส. 
 

ประเด็น รายละเอียด 
กฎระเบียบ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เพ่ือการปฏิบัติงานของ ปส. 

ปัญหาในการตีความกฎหมาย  
จะต้องมีการพยายามผลักดันกฎหมายไทยให้ทัดเทียมกับ
การบริหารงานในระดับสากลมากย่ิงข้ึน 
บุคลากรในระดับปฏิบัติงานไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไข
กฎหมาย 
ปัญหาต่อเนื่องทางกฎหมายที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมาย  

ภาพลักษณ์ของ ปส. ต่อภายนอก
องค์กร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการกํากับดูแล มีความไม่เชื่อม่ัน
ในการดําเนินงานจาก ปส. 

 ท่ีมา: สรุปผลจากการสัมมนากลุ่มย่อยเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2555, โรงแรมริชมอนด์ 
 

1) ประเด็นทางกฎหมาย พบว่า  
• ในทางปฏิบัติ ปส. สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้ครบถ้วน อย่างไรก็ดียังมีปัญหาในการ

ให้คํานิยามการทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและการจัดการกากกัมมันตรังสีด้วยเหตุน้ี บทบาท
ของ ปส. ในประเด็นดังกล่าวจึงมีข้อจํากัดซึ่งควรมีการพิจารณาเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมอันเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม หรือมีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น4  

• ขณะเดียวกัน แม้ว่าปัจจุบัน ปส. กําลังมีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน
ด้านนิวเคลียร์และรังสี แต่จากการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องพบว่า บุคลากร

                                                            
4 สําหรับประเด็นดังกล่าว ทางท่ีปรึกษาจะทําการวิเคราะห์ในระดับรายละเอียดจากต่างๆ ต่อไป โดยผลการศึกษาจะอยู่ในรายงาน
ผลการศึกษาระยะท่ี 3 
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ในระดับปฏิบัติงานมีความเห็นว่าตนเองยังไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายมากนักและอาจ
ทําให้การปรับปรุงกฎหมายไม่เห็นผลในอนาคต ซึ่งย่อมไม่ส่งผลต่อการปรับสภาพ
กระบวนการดําเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือต่างๆ เพ่ิมเติมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับการทําหน้าที่กํากับดูแลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต 

• จากปัญหาเชิงกฎหมายที่ถือเป็นข้อจํากัดสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการใช้นิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้นในทางอุตสาหกรรมและการแพทย์ 
ดังน้ัน ปัญหาต่อเน่ืองจากประเด็นเชิงกฎหมายโดยตรง คือ ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) และด้วยกฎหมายปัจจุบันกําหนดบทบาทด้านการกํากับดูแลอย่างจํากัด 
ดังน้ันจึงเป็นเหตุให้ ปส. ได้รับงบประมาณในการบริหารและดําเนินงานค่อนข้างจํากัด  

2) กรอบอัตรากําลังของ ปส. ที่ถูกบังคับไว้จากรัฐบาลเป็นผลให้ ปส. ไม่สามารถเพ่ิมบุคลากรเพ่ือทดแทน
บุคลากรที่ปลดเกษียณได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจจะแก้ไขปัญหาโดยการนําเอา
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นแต่ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณก็มีผลให้
การจัดสรรงบประมาณด้านดังกล่าวมีข้อจํากัดด้วยเช่นเดียวกัน 

3) ภาพลักษณ์ของ ปส. ต่อภายนอกองค์กร พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการกํากับดูแล มีความไม่
เช่ือมั่นในการดําเนินงานจาก ปส. 

 
4.1.2 ระบบการบริหารจัดการ (Management System) ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของ ปส. 
 
สําหรับปัญหาจากระบบการบริหารจัดการน้ันครอบคลุมกระบวนการทํางานเชิงระบบการบริหารภายใน

องค์กร ได้แก่ 
 

• ปัญหาการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ระหว่างรุ่นบุคลากรของ
องค์กรซึ่งส่งผลต่อการดําเนินงานขาดความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยปัญหาสําคัญ
ที่บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ ปส. ขาดช่องทาง หรือเจ้าภาพหลักในการสื่อสาร หรือ
กิจกรรมที่ทําให้บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญได้ทําการฝึกฝนในลักษณะ On the Job Training แก่
บุคลากรที่ยังไม่เช่ียวชาญในการดําเนินงานเชิงเทคนิคมากนัก  

• ปัญหาการขาดการสื่อสารภายในองค์กร ปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาพ้ืนฐานของหน่วยงานทุก
หน่วยงาน และ ปส. เองก็เป็นหน่วยหน่ึงที่ประสบปัญหานี้ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ 
อาทิ ลักษณะงานที่มีความเฉพาะและมีเทคนิคการทํางานสูง จํานวนบุคลากรมาก สายบังคับบัญชาที่
ยาว หรือแม้แต่ตัววัฒนธรรมองค์กรเองที่ไม่ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน  

 
นอกจากน้ี การดําเนินงานของ ปส. ยังมีจุดอ่อนและขาดการสื่อสารถึงลักษณะการดําเนินงาน ประโยชน์ที่

ได้รับจากการทําหน้าที่ของ ปส. ให้รับรู้แก่ภายนอกองค์กรอย่างกว้างขวาง 
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4.2 สรปุผลการวิเคราะห์ประเมินผลภายในองค์กร 
 
 การสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรน้ี ถือเป็นกระบวนการสําคัญที่จะยืนยันผลการวิเคราะห์ใน
เชิงคุณภาพซึ่งที่ปรึกษาทําการวิเคราะห์ผลไว้ โดยการยืนยันผลการประเมินเชิงคุณภาพจะมาจากผลการวิเคราะห์
เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม5 โดยเน้นไปที่การประเมินผลในแง่ของทัศนคติ (Mind-set) ของบุคลากรภายใน
องค์กรที่มีต่อกระบวนการบริหารงานขององค์กร ระบบการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้
เห็นถึงทัศนคติที่มีต่อกันในการทํางานร่วมกัน อันจะนําไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้ นอกจากน้ียังได้มีการ
ประเมินถึงปัจจัยภายนอกอ่ืนๆด้วย โดยผลผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จะมุ่งเน้นไปที่การช้ีประเด็นให้เห็นว่า
แนวคิดในการทํางาน การปรับตัว พร้อมทั้งสะท้อนประเด็นต่างๆ ที่บุคลากรของ ปส. เล็งเห็นว่าส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ ปส. ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2550 -2553  

 
ทั้งน้ี สําหรับข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 5.2 น้ันได้จากการรวบรวมแบบสอบถามจํานวน 199 ชุด 

จากการส่งแบบสอบถาม 310 ชุดตามจํานวนบุคลากรของ ปส. หรือคิดเป็น 64.19 ของบุคลากรทั้งหมด โดยแบ่ง
ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย  
 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป บุคลากรภายใน ปส. โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
โครงสร้างบุคลากร 

2) ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของบุคลากรที่เก่ียวข้องภายหลังจากการดําเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ ทั้งน้ี หัวข้อการประเมินดังกล่าวคณะที่ปรึกษาได้มีการคัดเลือกประเด็นคําถาม 
ภายหลังจากที่มีการศึกษาทบทวนการศึกษายุทธศาสตร์ขององค์กร และจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปส. ในแต่ละปี ตลอดจนสรุปประเด็นสําคัญที่ได้จากการ
สัมภาษณ์บุคลากรทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการของ ปส. ครอบคลุมหน่วยงานหลัก
ทุกหน่วย  

3) ผลการวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับความสําคัญในทัศนคติของบุคลากรในเรื่องผลกระทบจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร สําหรับหัวข้อดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์และประเมินเป็น          
รายประเด็น อีกทั้งในแต่ละประเด็นน้ันจะมีการวิเคราะห์ทัศนคติของบุคลากรว่าให้ความสําคัญ
ในภาพรวมทั้งองค์กรจากประเด็นต่างๆ ซึ่งที่ปรึกษาได้จําแนกไว้มากน้อยเพียงใด 

 
ดังน้ัน ผลที่ได้รับจากการประเมินตามหัวข้อของแบบสอบถามจะครอบคลุมบุคลากรในทุกหน่วยงาน

ภายใต้สังกัด ปส. โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวย่อมมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในภาพรวมขององค์กรซึ่งทางที่ปรึกษานั้นได้ทําการวิเคราะห์ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ ปส. ไว้ในบทที่ 3 แล้ว ทั้งน้ี วิธีการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วย 2 วิธีการ คือ การเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละจากคําตอบที่ได้รับ และการวิเคราะห์โดยใช้สมการ
ถดถอย (Regression Equation)  
                                                            
5 รายละเอียดแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก ง.  
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ตารางที่ 4.2 รูปแบบและวิธีการประเมินผลการศึกษา 
 

รูปแบบผลการประเมิน วิธีการประเมิน หัวข้อการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป การเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละจาก

คําตอบท่ีได้รับ 
หัวข้อท่ี 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปต่างๆ อาทิ 
จํานวน ช่วงอายุ หน่วยงาน การศึกษา เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติท่ีบุคลากร
ภายหลังจากการดําเนินงานภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ 

- การเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละจาก
คําตอบท่ีได้รับ 

หัวข้อท่ี 5.2 ความคิดเห็นต่อการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 

- การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย 
(Regression Equation) 

หัวข้อท่ี 5.2 ตารางท่ี 5.8 และ 5.10 วิเคราะห์
ถึงปัจจัยท่ีมีผลในระดับนัยยะสําคัญทางสถิติต่อ
การบรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

ผลการวิ เคราะห์ เ พ่ือจัดลํ า ดับ
ความสําคัญในทัศคติของบุคลากร
ตามผลกระทบจากปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์กร 

การเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละจาก
คําตอบท่ีได้รับ 

หัวข้อท่ี 5.3 ความคิดเห็นต่อมิติต่างๆ ท้ังปัจจัย
ภายใน/นอก องค์กรท่ีส่งผลต่อการดําเนินงาน
ของ ปส. ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจะประกอบไปด้วยข้อมูลเก่ียวกับช่วงอายุ หน่วยงานที่สังกัด ตําแหน่งงาน และ
ประวัติการศึกษาซึ่งสามารถสะท้อนโครงสร้างอัตรากําลังของ ปส. โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญใน
การดําเนินงานต่างๆ สําหรับข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามน้ันมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเบ้ืองต้น6 พบว่า ร้อยละบุคลากรของ ปส. อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 ของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ขณะที่บุคลากรในช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นช่วงอายุที่มีร้อยละน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละช่วงอายุของบุคลากรของ ปส. 
 

เพศ จํานวน/ร้อยละ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี รวม 
ชาย จํานวน 8 32 24 16 1 81 
 ร้อยละ 25.81 38.55 50.00 55.17 100.00 40.70 
หญิง จํานวน 23 51 24 13 - 111 
 ร้อยละ 74.19 61.45 50.00 44.83 - 55.78 
ไม่ระบุ จํานวน - - - - - 7 
 ร้อยละ - - - - - 3.52 
รวม จํานวน 31 83 48 29 1 199 
 ร้อยละ 15.58 41.71 24.12 14.57 0.50 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
                                                            
6  รายละเอียดเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์มูลแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก จ. 
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แผนภาพที่ 4.3 ร้อยละช่วงอายุของบคุลากรของ ปส. 
 

 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างอัตรากําลังของ ปส. น้ันมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นสําคัญ มี
จํานวนทั้งสิ้น 81 คน จากทั้งสิ้น 199 คน อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ตามสาขาวิชาจะเห็นได้ว่า ปส. มีบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์เป็นสําคัญโดยมีจํานวนทั้งสิ้น 71 คนซึ่งมากกว่าสาขาวิชาอ่ืนๆ อย่างมาก และมีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโทในสัดส่วนที่สูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วยแสดงให้เห็นถึงบทบาทการทํางานของ ปส. ที่ให้
ความสําคัญและมีพ้ืนฐานบุคลากรในการทํางานและเทคนิคสูง ขณะที่ บุคลากรที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์ก็จะมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นสําคัญ 
 

ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละบคุลากรจําแนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา 
 

การศึกษา 
 

ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร ์ จํานวน 3 27 32 9 71 
 ร้อยละ  4.23   38.03   45.07   12.68   100.00  
บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ จํานวน 3 28 6 0 37 
 ร้อยละ  8.11   75.68   16.22   -     100.00  
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ จํานวน 0 13 2 0 15 
 ร้อยละ  -     86.67   13.33   -     100.00  
อื่นๆ จํานวน 18 13 3 0 34 
 ร้อยละ  52.94   38.24   8.82   -     100.00  
ไม่ระบุ จํานวน - - - - 42 

 ร้อยละ - - - -  100.00  
รวม จํานวน 24 81 43 9 199 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 

15.58

41.71

24.12
14.57

0.50

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี

ร้อยละช่วงอายุของบุคลากร ปส.
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แผนภาพที่ 4.4 ร้อยละบุคลากรจําแนกตามสาขาวิชาจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์ถึงบุคลากรที่ได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อของ ปส. พบว่า บุคลากรได้รับทุน
ทั้งสิ้น 111 คน โดยได้รับทุนในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 27 คน (ร้อยละ 24.32) ปริญญาตรี 50 คน (ร้อยละ 45.05) 
ปริญญาโท 27 คน (ร้อยละ 24.32) และระดับปริญญาเอก 7 คน (ร้อยละ 6.31) จากข้อมูลแบบสอบถาม ทั้งน้ีบุคลากร
ที่ได้รับทุนศึกษาต่อมีระยะเวลาในการใช้ทุนที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ทุนน้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 85) 
 
 

ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ผู้ได้รับทุน ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน 27 50 27 7 111 
ร้อยละ  24.32   45.05   24.32   6.31  100 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามระยะเวลาที่ใชทุ้น 
 

ระยะเวลาใช้ทุน 1-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 
จํานวน (คน) 17 3 20 
ร้อยละ 85.00 15.00 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ดังน้ัน โครงสร้างองค์กรตามท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแบบสอบถามแล้วจึงสามารถให้ข้อสรุปภูมิ
หลังและโครงสร้างบุคลากรเพ่ือสะท้อนแนวทางการทํางานขององค์กรที่มุ่งเน้นการทํางานในทางเทคนิคเป็นสําคัญ 

4.23 8.11 -

52.94 38.03 

75.68 86.67 

38.24 
45.07 

16.22 13.33 8.82 12.68 - - -

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ อ่ืนๆ

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรรุ่นใหม่ (น้อยกว่า 30 ปี) และรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 ปี) อยู่เป็น
จํานวนมาก ด้วยเหตุน้ี แนวทางการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรต่อกระบวนการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรจําแนกตามมิติต่างๆ อย่างชัดเจนมากข้ึน ที่ปรึกษาจึงจะทําการวิเคราะห์การประเมินผล
เพ่ิมเติมในกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกําลังหลักของ ปส. ต่อไปในอนาคตว่ามีทัศนคติต่อการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์อย่างไรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร ปส. ที่มีต่อการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 
 ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อการประเมินทัศนคติขององค์กร (Mind-set) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ทัศนคติ ได้แก่  
 

1) กลุ่มที่ 1: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
2) กลุ่มที่ 2: ทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
3) กลุ่มที่ 3: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 

 
ลักษณะการวิเคราะห์และประเมินผลที่ใช้เป็นไปในลักษณะการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ภายใต้เง่ือนไขประเด็นที่ได้รวบรวมจาก ปส. เองแล้วทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การรวบรวมผลการประเมิน
องค์กรที่มีจากในอดีต สําหรับผลการวิเคราะห์ในทั้ง 3 กลุ่มซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร ปส. ในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์

 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 

กลุ่มที่ 1:  
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
สถานการณ์ภายนอก และขึด
ความสามารถขององค์กร 

6 17 42 44 5 114 

ร้อยละ 5.26 14.91 36.84 38.60 4.39 100.00 
การดําเนินงานของบุคลากรท่ีสามารถ
ทํางานตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. 

4 22 48 29 11 114 

ร้อยละ 3.51 19.30 42.11 25.44 9.65 100.00 
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

4 7 52 40 10 113 

ร้อยละ 3.54 6.19 46.02 35.40 8.85 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ทัศนคติตามคําถามกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์น้ันได้ว่าเป็นส่วนคําถามที่สําคัญต่อการประเมินผลองค์กรอย่างย่ิง เน่ืองจาก คําตอบที่ได้รับเป็นผล
สะท้อนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรเอง ดังน้ัน หากองค์ประกอบในทุกส่วน
งานของ ปส. มีพ้ืนฐานจากการดําเนินงานตามแผนงานของยุทธศาสตร์จริงแล้ว ประเด็กหลักที่ต้องพิจารณาก่อน
เป็นอันดับแรก คือ วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นระดับที่ท้าทายหรือไม่ และมีบุคลากรของ ปส. น้ันให้ความสําคัญกับ
การดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดที่ตนเองได้รับหรือไม่ ซึ่งในส่วนการวิเคราะห์ความเหมาะสมและคุณภาพของตัวช้ีวัดที่
ปรึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์ไว้แล้วในเน้ือหาบทที่ 4 โดยผลการวิเคราะห์ในบทที่ 5 จะเน้นการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณเพ่ือสะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมขององค์กรต่อแผนยุทธศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายในหรื
ภายนอกองค์กร 

 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด พบว่า บุคลากรของ ปส. ค่อนข้างมีความเช่ือมั่นว่าตนเองได้ดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีความท้าทาย7 แต่เมื่อพิจารณาในแง่ที่ตนเองสามารถดําเนินงานได้ตามตัวช้ีวัด
หรือไม่น้ันกลับพบว่า บุคลากรของ ปส. ในภาพรวมก็ยังไม่เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถทํางานได้ตามเป้าหมายตัวช้ีวัด
มากนัก อย่างไรก็ดีในภาพรวมแล้วบุคลากรของ ปส. ยังมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการทํางานของตนเองว่าไปใน
ทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งพิจารณาได้จากแนวโน้มของคะแนนที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นด้วยต้ังแต่
ในระดับปานกลางไปจนถึงเห็นด้วยมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ 
 

ด้วยเหตุน้ี เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของบุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
แล้ว เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือให้คําตอบดังกล่าวจึงจําเป็นต้องศึกษาโดยใช้สมการถดถอย (Regression Equation) 
ในการหาปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant) จากหัวข้อการประเมินกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยทัศนคติในการ
ดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สามารถเขียนสมการวัตถุประสงค์ (Objective Equation) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ ปส. โดยมีรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 
 

y  = c + x1 + x2 + e 
 
                                                            
7 บุคลากรของ ปส. มีความเชื่อม่ันว่าตนเองได้ดําเนินงานท่ีมีความท้าทายภายใต้วิสัยทัศน์ โดยมีความเห็นด้วยปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 36.84 มีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 38.60 และเม่ือรวมกับผู้ตอบว่าเห็นด้วยมากท่ีสุดจะมีถึง ร้อยละ 79.82 จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

ขณะเดียวกัน เม่ือมีการให้ประเมินตนเองในความเชื่อว่าตนเองได้ดําเนินงานตรงตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ขององค์กร
แล้วหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด เม่ือรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 
77.19 ซ่ึงเป็นผู้เห็นด้วยในระดับปานกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 42.11) รองลงมาเป็นผู้เห็นด้วยมาก (ร้อยละ 25.44) และผู้เห็นด้วย
มากท่ีสุด (ร้อยละ 9.65) เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความเห็นด้วยระดับอ่ืนๆ ก็สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองในหัวข้อท่ี 3 ใน
แง่ของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดขององค์กรซ่ึงให้ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถสอดคล้องกับ
คําถามท่ี 2 
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 โดยที่ 
 
 y  =  การดําเนินงานของบุคลากรที่สามารถทํางานตอบสนองต่อเป้าหมาย 
    เชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. (หรือจากข้อ 2 หัวข้อที่ 2 ของ 
    แบบประเมิน)     
 x1  = ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร และสอดคล้อง 
    กับพันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขึดความสามารถขององค์กร  
    (หรือจากข้อ 1 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 แบบประเมิน) 
 x2  = การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ (หรือจากข้อ 3 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 ของแบบ
ประเมิน) 

 c = ค่าคงที่ 
 e = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
ตารางที่ 4.8 ปัจจัยที่มีผลในการบรรลเุปา้หมายเชิงยุทธศาสตร ์

 
 Coef. P>t 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร และสอดคล้องกับพันธกิจ สถานการณ์
ภายนอกและขึดความสามารถขององค์กร 

0.255  0.000** 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

0.406  0.000** 

ค่าคงท่ี 1.038  0.001** 
 หมายเหตุ: R-squared = 0.303 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยสามารถ
อนุมานได้ว่าบุคลากรของ ปส. น้ันมีความเช่ือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรน้ันมีความท้าทายและเหมาะสมกับการทํางาน
ของ ปส. อย่างย่ิง อีกทั้งตนเองสามารถดําเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัดได้เป็นอย่างดี โดยองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วน
มีผลต่อการทํางานของบุคลากรของ ปส. ในการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
 

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาได้ทําการทดสอบเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี8 
พบว่า ในทัศนคติของบุคลการกลุ่มดังกล่าวเช่ือว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้จริง คือ 
การท่ีบุคลากรต้องดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเพียงปัจจัยเดียวเท่าน้ัน ขณะที่ความท้าทายของวิสัยทัศน์ไม่ใช่ปัจจัยที่
ส่งผลชักจูงใจในการดําเนินงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
                                                            
8 รายละเอียดผลการวิเคราะห์สมการถดถอยบุคลากรรุ่นใหม่ของ ปส. รายละเอียดในภาคผนวก จ. 
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร ปส. ต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

กลุ่มที่ 2: 
ทั ศ น ค ติ ต่ อ
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
องค์กร 

ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ ปัจจุบันของ
องค์กร บทบาท ขอบเขต หน้าท่ีและความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม ตํ า แ ห น่ ง ง า น  ( Job 
description) 

14 27 81 58 16 196 

ร้อยละ 7.14 13.78 41.33 29.59 8.16 100.00 
ความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อ
ภาระงาน 29 64 71 28 4 196 

ร้อยละ 14.80 32.65 36.22 14.29 2.04 100.00 
ความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร 9 39 55 52 35 190 

ร้อยละ 4.74 20.53 28.95 27.37 18.42 100.00 
การขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่
ละหน่วยงาน 10 58 58 43 27 196 

ร้อยละ 5.10 29.59 29.59 21.94 13.78 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ในกลุ่มคําถามที่ 2 มีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรว่าระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กรเป็นสําคัญและเป็นกลไกสําคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัด ปส. ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 2 พบว่า บุคลากรของ ปส. 
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรที่ผ่านมาของ ปส. ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
 บุคลากรของ ปส. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความเหมาะสมกันระหว่างพันธกิจในปัจจุบันขององค์กร ทั้ง
บทบาท ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามตําแหน่งงานในระดับเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 41.33 เห็นด้วย
มากร้อยละ 29.59 และเมื่อรวมกับข้อคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 8.16 พบว่า กลุ่ม
บุคลากรที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยต้ังแต่ระดับเห็นด้วยมากถึงเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นถึง ร้อยละ 79.08 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 
ในประเด็นเรื่องความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน พบว่า บุคลากรของ ปส. เห็นว่า

มีงบประมาณเพียงพอในระดับที่เห็นด้วยมากถึงเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.33 ขณะที่ส่วนใหญ่ของคนที่
เห็นด้วยน้อยถึงเห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.88 และไม่เห็นด้วยกับประเด็นด้านงบประมาณที่มีต่อการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.80 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด น่ันหมายความว่า
ในเรื่องความเหมาะสมของงบประมาณต่อภาระงาน บุคลากร ปส. ส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นด้านความพอเพียง
ของงบประมาณต่อการดําเนินงานไม่เป็นประเด็นที่สําคัญมากนัก 
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สําหรับประเด็นความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร พบว่า มีผู้
ไม่เห็นด้วยกับความล่าช้าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 4.74 ขณะที่ มีผู้ที่เห็นด้วยน้อยคิดเป็นร้อยละ 20.53 ผู้ที่เห็นด้วย
ปานกลางถึงเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 56.32 และเห็นด้วยมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 18.42 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ัน หากรวมผลของผู้ที่มีความเห็นว่ามีความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารในระดับเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดและ พบว่ามีร้อยละของผู้เห็นด้วย
สูงถึงร้อยละ 74.74 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปส. ประสบปัญหาด้านความ
ล่าช้าของการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นอย่างมาก 

 
สําหรับ ความคิดเห็นของบุคลากร ปส. ต่อประเด็นการขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละ

หน่วยงาน พบว่า เป็นปัญหาที่บุคลากร ปส. ให้ความสําคัญและเชื่อว่ามีผลต่อการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาคําตอบที่มีผู้เห็นด้วยปานกลางจนถึงเห็นด้วยมากที่สุด พบว่า มีร้อย
ละถึงร้อยละ 65.31 ขณะที่ เมื่อพิจารณาผู้ที่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 5.10 ขณะที่ในส่วนของผู้ที่เห็นด้วยน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 29.59 หรือรวมกันมีร้อยละเพียงประมาณร้อยละ 34.69 เท่าน้ัน  

 
กล่าวโดยสรุป จากทัศนคติของบุคลากร ปส. แสดงให้เห็นว่า ปัญหาสําคัญด้านการบริหารจัดการองค์กรที่

มีผลต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ปัญหาความล่าช้าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นปัญหาสําคัญย่ิงขององค์กร ทั้งน้ีที่ปรึกษาเล็งเห็นว่าปัญหาในด้านการบริหารจัดการ
อาจมีสาเหตุเช่ือมโยงมาจากข้อจํากัดตามกรอบภารกิจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายด้วย  
 

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร ปส. ในการตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วยปาน

กลาง 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 

กลุ่มที่ 3: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ภ า ย น อ ก
องค์กร 

ความจําเป็นต้องมีหน่วยงานสําหรับ
กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการ
ทํ า ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ข้ า ไ ป
ตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน ณ 
สถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการหรือ
พ้ืนที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

13 25 54 65 35 192 

ร้อยละ 6.77 13.02 28.13 33.85 18.23 100.00 
คว าม เ ชื่ อ ม่ั น แ ล ะทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
ภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไข
ปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

13 23 72 65 25 198 

ร้อยละ 6.57 11.62 36.36 32.83 12.63 100.00 
ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ ปส. 
ที่มีต่อทุกภาคส่วนที่อยู่ภายนอกองค์กร 4 44 98 31 12 189 

ร้อยละ 2.12 23.28 51.85 16.40 6.35 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 3 ว่าด้วยทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร พบว่า 
บุคลากรของ ปส. เห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการทํางานของ 
ปส. เองมากย่ิงขึ้นโดยสะท้อนได้จากผลของแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยในระดับปานกลางถึงมากที่สุดถึงร้อยละ 80.21 

 
สําหรับเรื่องของความเช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไขปัญหาความคล่องตัว

ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้น พบว่า หากแก้ไขปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้แล้วย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อภายนอกมากย่ิงขึ้น โดยมีผู้เห็นด้วยในระดับมาก อยู่ที่ประมาณร้อยละ 32.83 เห็นด้วย
มากที่สุด ร้อยละ 12.63 หรือรวมกันถึงร้อยละ 45.45 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลจากความคิดเห็นของบุคลากร 
ปส. ในแง่ภาพลักษณ์ของ ปส. ต่อภายนอกที่มีในปัจจุบัน พบว่า ภาพลักษณ์ปัจจุบันของ ปส. อยู่ในระดับปาน
กลาง หรือคิดเป็นร้อยละ 51.85  
 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ทั้งในแง่ทัศนคติโดยตรงต่อยุทธศาสตร์องค์กร (กลุ่มคําถามที่ 1) 
ระบบการบริหารจัดการขององค์กร (กลุ่มคําถามที่ 2) และปัจจัยภายนอก (กลุ่มคําถามที่ 3) แล้ว ดังน้ันเพ่ือให้เห็น
ถึงองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ ในภาพรวม ที่ปรึกษาจึงได้ทําการวิเคราะห์ทัศนคติของบุคลากร ปส. ต่อปัจจัย
ต่างๆ ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรโดย
ใช้สมการถดถอย (หรือ นํากลุ่มที่ 1 2 และ 3 ของการประเมินทัศนคติบุคลากรของ ปส.) โดยสามารถเขียนใน
รูปแบบสมการวัตถุประสงค์ (Objective Equation) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ ปส. ในทัศนคติของบุคลากรภายในองค์กร โดยรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 y  = c + x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 + e 
 
 โดยที่ 
 
 y  =  การดําเนินงานของบุคลากรที่สามารถทํางานตอบสนองต่อเป้าหมาย 
    เชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. (หรือจากข้อ 2 หัวข้อที่ 2 ของ 
    แบบประเมิน)     
 x1  = ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร และสอดคล้อง 
    กับพันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร  
    (หรือจากข้อ 1 หัวข้อที่ 2 ของแบบประเมิน) 
 x2  = การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
    เชิงยุทธศาสตร์ (หรือจากข้อ 3 หัวข้อที่ 2 ของแบบประเมิน) 
 x3  = ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ ปัจจุบันขององค์กร บทบาท  
    ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน (Job   
    description) (หรือจากข้อ 4 หัวข้อที่ 2 ของแบบประเมิน) 
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 x4  = ความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน (หรือจากข้อ 
    5 หัวข้อที่ 2 ของแบบประเมิน) 
 x5  = ความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ 
    ผู้บริหาร (หรือจากข้อ 6 หัวข้อที่ 2 ของแบบประเมิน) 
 x6  = การขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่หน่วยงาน (หรือจากข้อ 
    7 หัวข้อที่ 2 ของแบบประเมิน) 
 x7  = ความจําเป็นต้องมีหน่วยงานสําหรับกํากับดูแล (Regulator) คุณภาพ 

 การทํางานของหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน  
 ณ สถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการหรือพ้ืนที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (หรือจากข้อ 8 หัวข้อที่ 2 ของแบบประเมิน) 

 x8  =  ความเช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีจากภายนอกต่อภาพลักษณ์องค์กร 
 ภายหลังการแก้ไขปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ 
 หน่วยงาน (หรือจากข้อ 9 หัวข้อที่ 2 ของแบบประเมิน) 

 x9  =  ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ ปส. ที่มีต่อทุกภาคส่วนที่อยู่
 ภายนอกองค์กร (หรือจากข้อ 10 หัวข้อที่ 2 ของแบบประเมิน) 

 c = ค่าคงที่ 
 e = ค่าความคลาดเคล่ือน 
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแง่ทัศนคติของบุคลากร ปส. ต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ภาพรวมขององค์กร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย 

 
1) ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ ปัจจุบันขององค์กร บทบาท ขอบเขต หน้าที่และความ

รับผิดชอบตามตําแหน่งงาน (Job description) 
2) การขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่หน่วยงาน 
3) การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
4) ความเช่ือมั่นและทัศนคติจากภายนอกท่ีดีต่อภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไขปัญหาความ

คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
5) ความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน 
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ตารางที่ 4.11 ความสัมพนัธ์ของปัจจัยทีมี่ผลต่อการทาํงานตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตรข์อง ปส. 
 

 Coef. P>t 
ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร และ
สอดคล้องกับพันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีดความสามารถ
ขององค์กร 

0.165   0.017** 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

0.191   0.047** 

ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ ปัจจุบันขององค์กร บทบาท 
ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน (Job 
description) 

0.131 0.154 

ความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน 0.181   0.001** 
ความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิง
นโยบายของผู้บริหาร 

0.106   0.044** 

การขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่หน่วยงาน 0.204   0.001** 
ความจําเป็นต้องมีหน่วยงานสําหรับกํากับดูแล (Regulator) 
คุณภาพการ ทํ าง านของหน่ วยงานที่ เ ข้ า ไปตรวจสอบ 
(Inspector) การทํางาน ณ สถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการ
หรือพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

0.068 0.139 

ความเชื่อม่ันและทัศนคติท่ีดีจากภายนอกต่อภาพลักษณ์องค์กร
ภายหลังการแก้ไขปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
แต่ละหน่วยงาน 

-0.111 0.187 

ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ ปส. ท่ีมีต่อทุกภาคส่วนท่ีอยู่
ภายนอกองค์กร 

-0.034 0.483 

ค่าคงท่ี  0.424   0.070** 
 หมายเหตุ: R-squared = 0.482 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

กล่าวโดยสรุปภาพรวมของทัศนคติบุคลากร ปส. เช่ือว่า ปัญหาสําคัญที่มีผลกระทบที่มีผลต่อการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ ปส. ล้วนมาจากปัญหาของระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาความเหมาะสมของภาระงานที่แต่ละคนมีความรับผิดชอบซึ่งทําให้ขาดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และหากพิจารณาในแง่ของตัวช้ีวัดในการขับเคลื่อน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์แล้ว พบว่า บุคลากรของ ปส. ยังให้ความสําคัญของตัวช้ีวัดต่างๆ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ
การดําเนินงานของ ปส. อย่างไรก็ดี ประเด็นที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรของ 
ปส. ไม่ได้ให้ความสําคัญและคํานึงถึงว่าการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรเป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ ปส. เอง  
 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550-2553 
 

4-18 
 

สิ่งที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์ภาพรวมทัศนคติที่มีต่อองค์กรจากกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่กลับมีความคิดเห็นที่
แตกต่างออกไปโดยกลับเช่ือว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือ ตัวช้ีวัดเพียงเท่าน้ัน โดยปัจจัย
อ่ืนๆ ไม่มีผลต่อการทํางานของบุคลากรขององค์กรแต่อย่างใด หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณภาพของตัวช้ีวัดถือเป็น
ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานของ ปส. น่ันเอง9  

 
ดังน้ัน หากพิจารณาเฉพาะภายในองค์กรสิ่งที่ ปส. จําเป็นต้องให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วนในการ

บริหารงานขององค์กร คือ การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล ตลอดจนการบริหารตัวช้ีวัดให้มีความถูกต้อง 
เหมาะสม และมีกระบวนการกําหนดตัวช้ีวัดที่สอดคล้องระหว่างระดับผลผลิตและทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 
 
4.3 สรุปผลผลการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคญัปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงานของ ปส. 
 

จากการวิเคราะห์ผลในขั้นตอนการศึกษาต่างๆ ทั้งจากวิเคราะห์ประเมินแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของ 
ปส. ตลอดจน การสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมมนากลุ่มย่อยที่ผ่านในขั้นตอนการศึกษาโครงการฯ ระยะท่ี 1 แล้ว ที่ปรึกษา
จึงได้ทําการสรุปและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญปัจจัยต่างโดยแบ่งได้เป็นหลายมิติ และมีการวิเคราะห์ในระดับ
รายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละมิติด้วย เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและยืนยันความถูกต้องของผลการศึกษาที่มาจากหลาย
ขั้นตอนดังกล่าว  

 
ผลการศึกษาดังกล่าวจําแนกตามปัจจัยต่างๆ ในทุกมิติจะทําให้ ปส. ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการ

ดําเนินงานท้ังในเชิงส่งเสริม และเหนี่ยวรั้งการดําเนินงานของ ปส. ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดลําดับความสําคัญจะนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเป็นประโยชน์และตรงประเด็นปัญหามากที่สุดต่อไป 
โดยปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. สามารถจําแนกได้เป็นปัจจัย 2 กลุ่มได้แก่  

 
1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้าน

งบประมาณ ด้านบุคลากร  
2) ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งในมิติของผลการดําเนินงานของ ปส. ที่มีต่อ

ภายนอก และมิติของปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. ประกอบได้ด้วย มิติ
ด้านภาพลักษณ์ มิติด้านผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ มิติด้านเทคโนโลยี มิติด้านสังคม และมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับผลการวิเคราะห์ในแต่ละมิติมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 

                                                            
9 รายละเอียดผลการวิเคราะห์สมการถดถอยบุคลการรุ่นใหม่ของ ปส. รายละเอียดในภาคผนวก จ. 
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 ก. มิติด้านองค์กร 
 

องค์กร ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

เป็นองค์กรเดียวในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงาน
ปรมาณูของประเทศ  2 5 25 43 121 196 

ร้อยละ 1.02  2.55  12.76  21.94  61.73  100.00  
เป็นศูนย์กลางความรู้เก่ียวกับกัมมันตภาพรังสี มีความรู้ความ
ชํานาญในเร่ืองรังสี  

1 8 36 82 69 196 

ร้อยละ 0.51  4.08  18.37  41.84  35.20  100.00  
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่างประเทศด้าน
พลังงานปรมาณู (การดําเนินการตามพันธกรณี)  1 5 25 62 99 192 

ร้อยละ 0.52  2.60  13.02  32.29  51.56  100.00  
ได้รับสนับสนุนจากต่างประเทศ และได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์กรของรัฐ เช่น การไปร่วมประชุม และฝึกอบรมใน
ต่างประเทศ  

3 8 28 74 81 194 

ร้อยละ 1.55  4.12  14.43  38.14  41.75  100.00  
การสื่อสารกันภายในองค์กรมีน้อย ทําให้ขาดเชื่อมโยงสนับสนุน
กันระหว่างหน่วยงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

0 16 48 63 69 196 

ร้อยละ -    8.16  24.49  32.14  35.20  100.00  
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอเป็นผลให้
หน่วยงานภายนอกขาดความเข้าใจบทบาทของ ปส.  

5 13 53 64 59 194 

ร้อยละ 2.58  6.70  27.32  32.99  30.41  100.00  
ขาดการใช้ IT เข้ามาจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจที่เพียงพอ  4 12 44 75 60 195 
ร้อยละ 2.05  6.15  22.56  38.46  30.77  100.00  
ระบบงานสนับสนุนโดยรวม (Back Office) ขององค์กร อาทิ 
การวางแผนยุทธศาสตร์และการดําเนินงานตามแผนงานต่างๆใน
เขิงบูรณาการ การจัดลําดับความสําคัญของแผนงานฯ การ
ติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงาน ระบบการบริหารและ
ควบคุมงบประมาณ ระบบการประสานงานเชิงกลยุทธ์ภายใน
องค์กร เป็นต้น ยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5 12 53 70 56 196 

ร้อยละ 2.55  6.12  27.04  35.71  28.57  100.00  
ไม่มีสํานักงานในภูมิภาค ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

10 19 55 57 55 196 

ร้อยละ 5.10  9.69  28.06  29.08  28.06  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดมิติด้านองค์กร พบว่า บุคลากร ปส. ยังเช่ือมั่นว่าด้วยความเป็นหน่ึงเดียวของ
องค์กรด้านการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับสากลจะเป็นผลให้
การทํางานของ ปส. ดําเนินงานได้เป็นอย่างดี  
 

สําหรับรายละเอียดปัญหาที่สําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร คือ ปัญหาประเด็นปัญหาสําคัญของ ปส. 
การขาดการส่ือสารและบูรณาการกันทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมีความ
เก่ียวข้องกับปัญหาการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการขาดหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) ในการ
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เป็นผู้ประสานและบูรณาการแผนการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงซึ่งปัญหาของประเด็นด้านหน่วยงาน
สนับสนุนอาจมีจากหลายสาเหตุทั้งในแง่ของระบบการติดตามประเมินผลที่ยังไม่สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานได้มากนัก ขณะเดียว ยังเป็นผลจากการวางแผนการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภารกิจ
ต่างๆ ยังมีการดําเนินงานที่แยกส่วนระหว่างกัน 

 
ดังน้ัน ปัญหาต่างๆ ข้างต้น จึงทําให้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. จําเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ระบบงานและเช่ือมต่องานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 
 ข. มิติด้านกฎหมาย 
 

กฎหมาย ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ ปส. ชัดเจน  12 23 68 66 18 187 

ร้อยละ 6.42  12.30  36.36  35.29  9.63  100.00  
จาก พ.ร.บ. จัดตั้ง พ.ศ. 2504 ทําให้ ปส. ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับ แนว
ทางการดําเนินงานและสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีทีเ่ปลี่ยนไปได้  

4 18 70 57 41 190 

ร้อยละ 2.11  9.47  36.84  30.00  21.58  100.00  
มีกระบวนการในการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลของ ปส. ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นไปอย่างล่าช้า  

2 17 46 69 55 189 

ร้อยละ 1.06  8.99  24.34  36.51  29.10  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ปัญหาทางด้านกฎหมายถือเป็นเง่ือนไขสําคัญที่ส่งผลต่อการทําหน้าที่ ปส. ซึ่งปัญหาที่สะท้อนจาก
บุคลากรของ ปส. แล้วชัดเจนอย่างมาก คือ กฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนไปได้ ดังน้ัน การดําเนินงานของ ปส. จึงอาจไม่สามารถตอบสนองกับปัจจัยภายนอกได้อย่างแท้จริงซึ่ง
กฎหมายหลักที่มีผลโดยตรง คือ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 หรือ กฎกระทรวงจัดต้ังองค์กร ปส. 
เอง  
 
 
 
 
 
 
 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550-2553 
 

4-21 
 

 
 ค. มิติด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

แนวทางการดําเนินงานขององค์กรไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 20 69 52 42 190 

ร้อยละ 3.68  10.53  36.32  27.37  22.11  100.00  
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ ปส. และ
กระทรวงฯ ซ่ึงมุ่งเน้นในการทําหน้าที่ด้านการส่งเสริม/
พัฒนาเป็นสําคัญ ขณะที่ ปส. ถือเป็นหน่วยงานในด้าน
การกํากับดูแล ทําให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
ปส. ที่มีต่อยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงได้  

0 13 70 64 42 189 

ร้อยละ -    6.88  37.04  33.86  22.22  100.00  
ไ ม่ มีการวิ เคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ ทําให้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยาก อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์บ่อยครั้ง ทําให้ไม่สามารถ
วางแผนและจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรที่ รองรับ
เป้าหมายในระยะยาวได้  

1 12 53 75 49 190 

ร้อยละ 0.53  6.32  27.89  39.47  25.79  100.00  
ปส. มีความยุ่งยากในการของบประมาณ เนื่องจาก มี
ภารกิจไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ  5 10 60 77 38 190 

ร้อยละ 2.63  5.26  31.58  40.53  20.00  100.00  
ค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน (เป้าหมาย) ตัวชี้วัดไม่
ท้าทาย  

7 21 71 57 28 184 

ร้อยละ 3.80  11.41  38.59  30.98  15.22  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดมิติความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ปส. และระดับกระทรวง พบว่า ปส. ยังไม่
มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ปส. กับระดับกระทรวงทําให้การประเมินในลักษณะผลสําเร็จระดับผลกระทบ 
(Impact) ไม่สามารถประเมินได้อยางแท้จริง ขณะเดียวกันแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีการดําเนินงานกันในแต่ละ
ปีน้ันยังเป็นแผนงาน/โครงการซึ่งไม่ได้มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการไว้เพ่ือให้เกิดการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือตอบสนองการดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงนโยบาย แล้วด้วยปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการของบประมาณ
ของ ปส. จากหน่วยงานระดับกระทรวงเพราะมีเป้าหมายและแผนที่ไม่เช่ือมต่อกัน 
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 ง. มิติด้านงบประมาณ 
 

งบประมาณ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

งบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจํากัด ไม่
สอดคล้องกับภาระงานในการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

4 15 54 58 63 194 

ร้อยละ 2.06  7.73  27.84  29.90  32.47  100.00  
ไม่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(เม่ือพิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่
เหลือในแต่ละปีงบประมาณ)  

2 18 56 69 49 194 

ร้อยละ 1.03  9.28  28.87  35.57  25.26  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดของงบประมาณ พบว่า ปัญหาที่แท้จริงในมิติด้านงบประมาณของ ปส. เกิดขึ้น
จากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งประเด็นดังกล่าวเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาจาก
การมีระบบติดตามประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ปัญหาที่ชัดเจนอย่างย่ิงจากการวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ คือ แม้ว่าจะมีข้อจํากัดการด้านงบประมาณแต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเบิกจ่ายปัญหาประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายถือเป็นปัญหาสําคัญอย่างย่ิงในทัศนคติของบุคลากร ปส. 
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จ. มิติด้านบคุลากร 
 

บุคลากร ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และมีนักวิชาการที่มี
ความเช่ียวชาญสูง โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์  

0 11 36 88 60 195 

ร้อยละ -    5.64  18.46  45.13  30.77  100.00  
ไม่มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบ ทําให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
(เข่น การบริหารอัตรากําลัง การจัดการอาชีพ การบริหาร
บุคลากรมีความสามารถระดับสูง การบริหารผลการดําเนินงาน 
การจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่
ละตําแหน่ง และการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ฯลฯ 
เป็นต้น)ไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร ตลอดจนไม่สามารถทําให้
องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด้านต่างๆได้อย่าง
ย่ังยืน 

5 7 47 72 64 195 

ร้อยละ 2.56  3.59  24.10  36.92  32.82  100.00  
มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ทําให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การทํางานจากบุคลากรที่ มีประสบการณ์ทํางานสูงไปสู่
บุคลากรในรุ่นถัดไปมีข้อจํากัด 

6 7 48 63 71 195 

ร้อยละ 3.08  3.59  24.62  32.31  36.41  100.00  
มีการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรบ่อยครั้ง ทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
มีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์บ่อยครั้ง และบุคลากรในองค์กรยัง
ขาดการปรับตัว เพ่ือรองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง  5 14 57 68 51 195 

ร้อยละ 2.56  7.18  29.23  34.87  26.15  100.00  
บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่
อาจแปลงแนวคิดต่างๆ ที่ระดมความคิดเห็นไปสู่การกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง  

2 12 52 79 49 194 

ร้อยละ 1.03  6.19  26.80  40.72  25.26  100.00  
บุคลากรทุกระดับมีรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
เ ก่ียว กับแผนยุทธศาสตร์  เช่นวิสั ยทัศน์  วัต ถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ  

13 43 75 47 12 190 

ร้อยละ 6.84  22.63  39.47  24.74  6.32  100.00  
บุคลากรมีความม่ันใจต่อบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้นํา
องค์กรไปสู่ทิศทางที่ ถูกต้องและประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

16 42 78 41 13 190 

ร้อยละ 8.42  22.11  41.05  21.58  6.84  100.00  
บุคลากรมีความกระตือรือล้น มุ่งม่ันและทุ่มเทการทํางาน
เพ่ือให้แผนงานและโครงการตามแผนยูทธศาสตร์(ตามความ
รับผิดชอบ)ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

8 35 79 56 12 190 

ร้อยละ 4.21  18.42  41.58  29.47  6.32  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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 สําหรับประเด็นการจัดลําดับความสําคัญด้านบุคลากรถือเป็นประเด็นสําคัญ เน่ืองจาก ถือเป็นพ้ืนฐานหลัก 
(Back-bone) ของการบริหารงานและดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากการศึกษา พบว่า แม้ว่า ปส. จะเป็น
แหล่งรวมของบุคลากรทีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีช้ันสูง แต่เมื่อพิจารณาในมิติของระบบการบริหารงานบุคคลแล้ว 
ปส. ยังขาดการบริหารองค์ความรู้ที่ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ ปส. ให้มีคุณภาพและเช่ียวชาญ 
 
 นอกจากน้ี จากการที่มีการปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หมายรวมถึงยุทธศาสตร์ของ ปส. บ่อยคร้ังได้ส่งผล
กระทบอย่างย่ิงต่อการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับแนวทางของ ปส. ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นนอกจากปัญหาในการปรับตัว
ของบุคลากรแล้วยังทําให้ บุคลากรของ ปส. ขาดความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหารองค์กร และขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าที่อันนําไปสู่การทํางานที่เน้นงานประจํา (Routine) ที่เคยดําเนินงานมา ทั้งยังไม่ให้ความสนใจต่อ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งส่งกระทบต่อระบบการบริหารจัดการในภาพรวมอีกด้วย 
 

ฉ. มิติด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

ภาพลักษณ์ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

มีตํารา/เอกสารการอบรมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ที่เป็นภาษาไทย ทําให้ประชาชนมีมีความเข้าใจและมี
ความรู้ดังกล่าวมากย่ิงขึ้น  

10 32 64 65 19 190 

ร้อยละ  5.26   16.84   33.68   34.21   10.00   100.00  
มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความ
เช่ือม่ันยังไม่เพียงพอต่อภายนอกทําให้ภาคส่วนต่างๆ 
ขาดความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู กต้อง  และไ ม่ เข้ า ใจ
ภาพลักษณ์ขององค์กร  

2 16 77 64 31 190 

ร้อยละ  1.05   8.42   40.53   33.68   16.32   100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 สําหรับผลการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญในประเด็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อภายนอก พบว่า ภาค
ส่วนต่างๆ ภายนอกองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี ขณะเดียวกันยังไม่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
และการทํางานของ ปส. แม้ว่าจะมีการจัดทําตํารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้จากทาง ปส. แล้วก็ตาม ดังน้ัน ปส. จึงควรมีแนว
ทางการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น 
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ช. มิติด้านเศรษฐศาสตร์ 
 

เศรษฐศาสตร ์ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

กรอบความร่วมมือสากลที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีหรือ
มีพันธกรณีอยู่ และในอนาคต อาทิ กรอบความร่วมมือ
ด้านพลังงานของอาเซียน จะส่งผลให้การทําหน้าที่ของ 
ปส. มีความเข้มข้นและสําคัญมากย่ิงขี้น 

2 11 66 77 39 195 

ร้อยละ 1.03  5.64  33.85  39.49  20.00  100.00  
การขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรม จึงมีการนํา
เทค โน โลยี ด้ าน รั ง สี ไ ป ใช้ เ พ่ื อ เ พ่ิ มผลผลิ ตทา ง
อุตสาหกรรมมากขึ้น  

1 6 61 84 42 194 

ร้อยละ 0.52  3.09  31.44  43.30  21.65  100.00  
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มที่จะทําให้
เกิดการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ือประโยชน์ทาง
พลังงานมากยิ่งขึ้น  

9 17 67 71 31 195 

ร้อยละ 4.62  8.72  34.36  36.41  15.90  100.00  
ประเทศเพ่ือนบ้านมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ด้วย
เหตุนี้ การทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์มาก
ย่ิงข้ึนและส่งผลให้บทบาทของ ปส. มีความชัดเจนและ
สําคัญมากย่ิงขึ้น  

1 18 44 81 51 195 

ร้อยละ 0.51  9.23  22.56  41.54  26.15  100.00  
แนวโน้มผู้ใช้บริการรังสีในการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น  0 10 49 83 53 195 

ร้อยละ -    5.13  25.13  42.56  27.18  100.00  
รัฐบาลให้ความสําคัญกับงานที่สร้างรายได้มากกว่างาน
ด้านกํากับดูแลความปลอดภัย  

2 18 47 65 61 193 

ร้อยละ 1.04  9.33  24.35  33.68  31.61  100.00  
นโยบายด้านพลังงานของรัฐมีแนวโน้มในการพ่ึงพา
พลังงานสํารองรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์
จากต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เป็นต้น  

4 15 56 82 38 195 

ร้อยละ 2.05  7.69  28.72  42.05  19.49  100.00  
นโยบายการเมืองไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงบ่อยทํา
ให้ยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ขาดความต่อเนื่องและ
ชัดเจน  

1 20 37 60 77 195 

ร้อยละ 0.51  10.26  18.97  30.77  39.49  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจย่อมมีผลให้เกิดการใช้นิวเคลียร์ใน    
แง่พลังงาน และรังสีในแง่ของการใช้ประโยขน์ในทางอุตสาหกรรมมากข้ึน ตลอดจนการใช้รังสีเพ่ือการแพทย์ก็มี
แนวโน้มในด้านการให้บริการมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ปัจจัยในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์จากภายนอกจึงมีแนวโน้มผลักดันไป
ในทิศทางบวกเพ่ิมมากย่ิงขึ้นต่อกรอบและวิธีการดําเนินงานของ ปส. ตามไปด้วย  
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 นอกจากน้ี จากการจัดลําดับความสําคัญในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า ไทยควรมีนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศมีชัดเจนซึ่งมีผลดีต่อแนวทางการทํางานของ ปส. โดยตรงในฐานะที่ต้องทําหน้าที่กํากับดูแลในกรณีที่มีการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ ขณะเดียวกันผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจอีกประการและจะกระทบโดยตรงต่อการ
ดําเนินงานของ ปส. คือ นโยบายด้านนิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจะทําให้ ปส. ต้องปฏิบัติในลักษณะการเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านนิวเคลียร์จากภายนอก แม้ว่าประเทศอาจจะไม่มีนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ตาม 
 

ซ. มิติด้านเทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยี ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่าง  ๆเพ่ิมสูงขึ้น  1 9 63 88 33 194 

ร้อยละ 0.52  4.64  32.47  45.36  17.01  100.00  
นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือก ทั้งยังมีบทบาทในการ
เพ่ิมคุณภาพชีวิต เช่น radiation medicine 
เทคโนโลยีด้านการแพทย์/รังสี เพ่ิมมากข้ึน  

2 8 56 81 47 194 

ร้อยละ 1.03  4.12  28.87  41.75  24.23  100.00  
การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ หรือเทคโนโลยีอื่น โดยไม่ต้อง
พ่ึงพาพลังงานนิวเคลียร์  5 18 92 51 28 194 

ร้อยละ 2.58  9.28  47.42  26.29  14.43  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากมิติทางด้านเทคโนโลยี พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภาคการผลิตและบริการในอนาคตยัง
จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีต่อไป ดังน้ันจึงยังจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่าง
เข็มงวดต่อไปซึ่งมีผลโดยตรงต่อบทบาทของ ปส. ในอนาคต อย่างไรก็ดี ปัจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของ ปส. 
คือ นโยบายระดับชาติของรัฐบาล  
 
 ฌ. มิติด้านสังคม 
 

ด้านสังคม ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

มีการสื่อข่าวสารทางนิวเคลียร์และรงัสีเพ่ิมมากข้ึน  2 10 69 80 28 189 

ร้อยละ  1.06   5.29   36.51   42.33   14.81   100.00  
สังคมไทยยังมีความรู้และความเข้าใจด้านนิวเคลียร์จํากัด 4 9 43 67 67 190 
ร้อยละ  2.11   4.74   22.63   35.26   35.26   100.00  
สังคมยังขาดความเชื่อม่ันในการกํากับ และไม่มีความ
ม่ันใจความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และรังส ีตลอดจนการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ 

3 6 33 66 82 190 

ร้อยละ  1.58   3.16   17.37   34.74   43.16   100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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หากพิจารณามิติจากภายนอกถึงความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสังคมภายนอกต่อนิวเคลียร์ 
และรังสี พบว่า สังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างมากซึ่งเป็นเหตุไปสู่
ความร่วมมือ งานด้านการเฝ้าระวัง และนําไปสู่ผลต่อภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นการกํากับดูแลของ ปส. ตามไปด้วย  
ดังน้ัน กลไกหน่ึงที่สําคัญและช่วยให้เกิดความรู้แก่สังคมมากข้ึน ปส. จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 
และเพ่ิมวิธีการชักจูงใจสังคมไทยให้สนใจในประเด็นด้านนิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น ทั้งประโยชน์แก่ภาคสังคม 
และการปฏิบัติงานของ ปส. ที่จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 
ญ. มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 

สิ่งแวดล้อม ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

ภาวะโลกร้อน กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกทําให้
ต้องปรับตัวตามแนวโน้มความต้องการพลังงานทดแทน  

2 4 43 69 72 190 

ร้อยละ  1.05   2.11   22.63   36.32   37.89   100.00  
การเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทําให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

8 17 39 60 66 190 

ร้อยละ  4.21   8.95   20.53   31.58   34.74   100.00  
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทําให้มีการหา
พลังงานทางเลือก  

1 4 33 71 81 190 

ร้อยละ  0.53   2.11   17.37   37.37   42.63   100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
จากภาวะการเปลี่ยนแปลงและความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้นทั้งในระดับสากลและ

ภายในประเทศ ด้วยเหตุน้ี จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศ ดังน้ัน 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปส. น้ันจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้ความรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนแก่ภายนอกองค์กรมากย่ิงขึ้น  

 
ขณะที่ มิติด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของพลังงาน จากสถาณการณ์ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองน้ันย่อมส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจพลังงานทางเลือก และพลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นทางเลือกที่สําคัญ
มากขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากพิจารณาด้านเสถียรภาพด้านพลังงานเป็นสําคัญ 
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4.4 การวิเคราะห์แยกตามแต่ละหน่วยงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ10 
 

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ในภาพรวมองค์กรแล้ว ทางคณะที่ปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์แยกส่วนเพ่ิมเติม 
โดยจําแนกพนักงานออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามหน่วยงานของ ปส. ได้แก่  

(1) กลุ่มสํานักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู (สบ.) 
(2) กลุ่มสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  
(3) กลุ่มสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  
(4) กลุ่มสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  
(5) กลุ่มอ่ืนๆ  

 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
 
 4.4.1 กลุ่มสํานักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู (สบ.) 
 

โครงสร้างของ สบ. มี บุคลากรในด้านบริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ เป็นสําคัญ ซึ่งแตกต่างจากภาพรวมของ 
ปส. ที่มีบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งน้ี บุคลากรของ สบ. โดยส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกันกับภาพรวมของ ปส. ขณะท่ีในด้านโครงสร้างอายุมีลักษณะคล้ายกันคือ
บุคลากรโดยส่วนใหญ่บุคลากรในรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 ปี)  

 
การวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงาน พบว่าทัศนคติของบุคลากร สบ. มีความสอดคล้องกับ

ทัศนคติของบุคลากรในภาพรวมของ ปส. ทั้งในกลุ่มทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กลุ่ม
ทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร และกลุ่มทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองจากภายนอกองค์กร 

 
 นอกจากน้ีในการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงาน
พบว่าทั้งในกลุ่มปัจจัยภายใน (ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้าน
งบประมาณ และด้านบุคลากร) และปัจจัยภายนอก (ประกอบด้วย มิติด้านภาพลักษณ์ ด้านผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม) บุคลากรของ สบ. มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
บุคลากรในภาพรวมของ ปส. 
 
 4.4.2 กลุ่มสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  
 

โครงสร้างของ สน. มีลักษณะสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในภาพรวมของ ปส. คือมีบุคลากรในด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสําคัญ ทั้งน้ีบุคลากรของ สน. โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
เช่นเดียวกันกับภาพรวมของ ปส. รวมถึงมีลักษณะโครงสร้างอายุสอดคล้องกันคือบุคลากรโดยส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรในรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 ปี)  
                                                            
10 สามารถดูผลการศึกษาโดยละเอียดได้ในภาคผนวก ฉ. 
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การวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงาน พบว่าทัศนคติของบุคลากร สน. มีความสอดคล้องกับ
ทัศนคติของบุคลากรในภาพรวมของ ปส. ทั้งในกลุ่มทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กลุ่ม
ทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร และกลุ่มทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองจากภายนอกองค์กร 
 
 นอกจากน้ีในการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงาน
พบว่าทั้งในกลุ่มปัจจัยภายใน (ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้าน
งบประมาณ และด้านบุคลากร) และปัจจัยภายนอก (ประกอบด้วย มิติด้านภาพลักษณ์ ด้านผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม) บุคลากรของ สน. มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
บุคลากรในภาพรวมของ ปส. 
 
 4.4.3 กลุ่มสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  
 
 โครงสร้างของ สส. มีลักษณะสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในภาพรวมของ ปส. คือมีบุคลากรในด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสําคัญ ทั้งน้ีบุคลากรของ สส. โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
เช่นเดียวกันกับภาพรวมของ ปส. รวมถึงมีลักษณะโครงสร้างอายุสอดคล้องกันคือบุคลากรโดยส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรในรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 ปี)  
 
 การวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงาน พบว่าทัศนคติของบุคลากร สส. มีความสอดคล้องกับ
ทัศนคติของบุคลากรในภาพรวมของ ปส. ทั้งในกลุ่มทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กลุ่ม
ทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร และกลุ่มทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองจากภายนอกองค์กร 
  
 นอกจากน้ีในการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงาน
พบว่าทั้งในกลุ่มปัจจัยภายใน (ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้าน
งบประมาณ และด้านบุคลากร) และปัจจัยภายนอก (ประกอบด้วย มิติด้านภาพลักษณ์ ด้านผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม) บุคลากรของ สส. มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
บุคลากรในภาพรวมของ ปส. 
 
 4.4.4 กลุ่มสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.) 
 
 โครงสร้างของ สร. มีลักษณะสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในภาพรวมของ ปส. คือมีบุคลากรในด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสําคัญ ทั้งน้ีบุคลากรของ สน. โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ซึ่งแตกต่างจากภาพรวมของ ปส. ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในด้านโครงสร้างอายุ
พบว่าบุคลากรของ สร. มีลักษณะสอดคล้องกันกับโครงสร้างอายุของบุคลากรในภาพรวม ปส. คือบุคลากรโดยส่วน
ใหญ่เป็นบุคลากรในรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 ปี) 
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 การวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงาน พบว่าทัศนคติของบุคลากร สร. มีความสอดคล้องกับ
ทัศนคติของบุคลากรในภาพรวมของ ปส. ในกลุ่มทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และกลุ่ม
ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองจากภายนอกองค์กร ทั้งน้ีในทัศนคติกลุ่มทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงาน
ขององค์กรพบว่าบุคลากร สร. มีความเห็นแตกต่างจากทัศนคติของบุคลากรในภาพรวมของ ปส. เล็กน้อย ใน
ประเด็นความพอเพียงของงบประมาณต่อการดําเนินงานที่บุคลากร สร. เห็นว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญ 
 
 นอกจากน้ีในการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงาน
พบว่าทั้งในกลุ่มปัจจัยภายใน (ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้าน
งบประมาณ และด้านบุคลากร) และปัจจัยภายนอก (ประกอบด้วย มิติด้านภาพลักษณ์ ด้านผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม) บุคลากรของ สร. มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
บุคลากรในภาพรวมของ ปส. 
 
 4.4.5 กลุ่มอ่ืนๆ 
 
 โครงสร้างของบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆมีบุคลากรในด้านบริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์เป็นสําคัญ ซึ่งแตกต่างจาก
ภาพรวมของ ปส. ที่มีบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ทั้งน้ีบุคลากรของกลุ่มอ่ืนๆ โดย
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกันกับภาพรวมของ ปส. ขณะที่ในด้านโครงสร้างอายุมี
ลักษณะคล้ายกันคือบุคลากรโดยส่วนใหญ่บุคลากรในรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 ปี) 
 
 การวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงาน พบว่าทัศนคติของบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ มีความ
สอดคล้องกับทัศนคติของบุคลากรในภาพรวมของ ปส. ทั้งในกลุ่มทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์กลุ่มทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร และกลุ่มทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองจาก
ภายนอกองค์กร 
 
 นอกจากน้ีในการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงาน
พบว่าทั้งในกลุ่มปัจจัยภายใน (ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้าน
งบประมาณ และด้านบุคลากร) และปัจจัยภายนอก (ประกอบด้วย มิติด้านภาพลักษณ์ ด้านผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม) บุคลากรของกลุ่มอ่ืนๆ มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
บุคลากรในภาพรวมของ ปส. 
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บทที่ 5 
แผนการดําเนนิงานขัน้ต่อไปของโครงการฯ 

 
5.1 แผนการดําเนนิการในภาพรวมในขัน้ต่อไป 
 
 5.1.1 แผนการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของโครงการฯ 
 
 การดําเนินการในระยะที่ 2 น้ันเป็นการศึกษาเพ่ือสํารวจและวิเคราะห์ประเมินทัศนคติ ความมั่นใจของ
ผู้ใช้บริการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่จะทําให้ทราบถึงข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้
ผู้รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและบริการขององค์กรมากขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม โดยมีแผนการดําเนินงานในระยะที่ 2 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 5.1 แผนการดําเนินงานของระยะท่ี 2 
 

TOR ระยะท่ี 2 แผนการดําเนินงาน 
1. สํารวจและวิเคราะห์ประเมินทัศนคติ ความม่ันใจของผู้ใช้ 
ผู้รับบริการ  ประชาชน  ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมี ต่อ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2553 

1.1 สํารวจและเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  โดยแบ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ แพทย์ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ 

 1.2 ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความม่ันใจ และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 2 เพ่ือระดมความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. นําผลการประเมินทัศนคติ ความม่ันใจของผู้ใช้ 
ผู้รับบริการ ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้มาจัดทํา
ร่างรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้บริหารของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และนําข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไขรายงาน 

2.1 นําผลการศกึษาจากการสํารวจและเก็บข้อมูล ผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม และผลจากการระดมความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีได้มาจัดทํารายงานการประเมินผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 2.2 ระดมความคิดเห็น  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
สัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการ
ทางด้านพลังงานปรมาณูของสํานกังานปรมาณูเพ่ือสันติท้ังจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ 
(Technical Hearing) และเสนอร่างรายงานการประเมิน
ประเมินทัศนคติและความมั่นใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2553 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550-2553 
 

5-2 
 

 5.1.2 แผนการดําเนินงานในระยะที่ 3 ของโครงการฯ 
 
 การศึกษาในระยะที่ 3 เป็นการศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการกํากับดูแล
ด้านพลังงานปรมาณู รวมทั้งศึกษาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านการกํากับดูแลการใช้
พลังงานปรมาณูที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ และออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่จะเอ้ือต่อภารกิจด้านการกํากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต โดยมีแผนการดําเนินงานในระยะที่ 3 ตามตารางด้านล่างน้ี 
 
 อย่างไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาได้วาง (ร่าง) กรอบการศึกษาในส่วนของกรณีศึกษาต่างประเทศตามประเด็น
ที่มีความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต ดังน้ี 
 

1. วิวัฒนาการของการกํากับดูแลโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
2. กฎหมายที่เก่ียวข้องในด้านการกํากับดูแล 
3. ความสําคัญและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  
4. โครงสร้างองค์กรและการบรหารจัดการของหน่วยงานท่ีทําหน้าที่กํากับดูแลความปลอดภัย

ทางด้านนิวเคลียร์ 
 

ตารางที่ 5.2 แผนการดําเนินงานของระยะท่ี 3 
 

TOR ระยะท่ี 3 แผนการดําเนินงาน 
1. จัดทํารายงานการคาดการณ์สภาวการณ์ท่ีเก่ียวเนื่องกับ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคตเพ่ือเตรียมการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2556 - 2560 

1.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง
องค์กรและการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านการกํากับดูแล
การใช้พลังงานปรมาณูท่ีมีประสิทธิภาพในต่างประเทศ 

 1.2 ศึกษาเปรียบเทียบระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลด้านพลังงานปรมาณูในต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดและปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ 
ท่ีจะเอื้อต่อภารกิจด้านการกํากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต 

 1.3 นําผลการศกึษาผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2553 มากําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในปี พ.ศ. 
2556 - 2560 

 
 



ภาคผนวก ค. ข้อมูลสถานปฏิบัติที่ใช้วัสดุกัมมันตรังส ี
 
1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ
กัมมันตรังสีรวม 
ทางอุตสาหกรรม 

(คูรี) 

จํานวนสถาน
ปฏิบัติการ
รวม (แห่ง) 

กร
ุงเ
ทพ

มห
าน

คร
แล

ะป
ริม

ณ
ฑ
ล 

กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม 
จังหวัด 

ร้อยละของค่ากัมมันตภาพรวม
ของวัสดุกัมมันตรังสี 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมของ
ภูมิภาค 

ทางด้านอื่นๆ ทางศึกษาวิจัย ทางการแพทย์ ทุกด้าน 
(คูรี) (คูรี) (คูรี) (คูรี) 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมทั้ง
ประเทศ 

กรุงเทพมหานคร 211 42,160.9 161,835.1 182,975.9 25.4 386,997.3 29.6 1.6 
นนทบุรี 22 2,896.7 0.2 0.4 0.2 2,897.4 0.2 >0.0 
ปทุมธานี 60 821,687.0 11,661.6 20,860.5 0.1 854,209.2 68.6 3.7 
สมุทรปราการ 42 863.1 - 0.01 0.3 863.4 0.1 >0.0 

รวม 336 867,607.7 173,496.9 203,836.8 26.0 1,244,967.3 100.0 5.4 
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2. ภาคเหนือ 

 

ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ
กัมมันตรังสีรวม 
ทางอุตสาหกรรม 

(คูรี) 

จํานวนสถาน
ปฏิบัติการ
รวม (แห่ง) 

กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม 
จังหวัด 

ร้อยละของค่ากัมมันตภาพรวม
ของวัสดุกัมมันตรังสี 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมของ
ภูมิภาค 

ทางด้านอื่นๆ ทางศึกษาวิจัย ทางการแพทย์ ทุกด้าน 
(คูรี) (คูรี) (คูรี) (คูรี) 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมทั้ง
ประเทศ 

เชียงใหม่ 26 0.09 17,361.0 24,489.5 0.003 41,850.5 77.0 0.2 
เชียงราย 7 - 0.1 0.02 - 0.1 >0.0 >0.0 

ภา
คเ

หน
ือ 

แพร่ 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
แม่ฮ่องสอน 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
น่าน 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
พะเยา 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
ลําปาง 11 475.7 12,003.3 0.0002 0.01 12,479.0 23.0 0.1 
ลําพูน 7 0.01 - 0.05 0.04 0.1 >0.0 >0.0 
อุตรดิตถ์ 3 - - 0.1 - 0.1 >0.0 >0.0 

รวม 58 475.8 29,364.4 24,489.7 0.05 54,329.8 100.0 0.2 
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ภาคผนวก ข. ผลการประเมินเบื้องต้นจากแผนปฏิบัติงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย นิยาม หน่วยวัด 

ที่มา  
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
/ กพร.) 

ปี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

51 52 53 51 52 53 51 52 53 51 52 53 

M1-1 ข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ระดับประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่นําเสนอคณะกรรมการ/
อนุกรรมการระดับชาติ 

    เรื่อง กพร.  /     10 10   13           สํานักบริหารจัดการด้าน
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7600 

นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และ
การนําเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้
ประโยชน์ 

    ร้อยละ กพร.  M1-2   /     90                 

M1.1-1 เชิงปริมาณ : จํานวนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและ
การดําเนินงานตามพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

    เรื่อง กพร.  /     167     302     /     สํานักบริหารจัดการด้าน
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7601 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จตาม
แผน  

    ร้อยละ กพร.  / /   80 80   80     /     M1.1-2 สํานักบริหารจัดการด้าน
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7602 

เชิงปริมาณ : จํานวนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

    เรื่อง กพร.  M1.1-3   /     172                 

M.1.1.1-1     เรื่อง กพร.  /     17     17     /     การเสนอกรอบ
นโยบายเกี่ยวกับ
เรื่องพลังงานปรมาณู 

สํานักบริหารจัดการด้าน
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7603 

  เรื่อง กพร.  /     150     285     /     M.1.1.1-2   การดําเนินการตาม
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

สํานักบริหารจัดการด้าน
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7604 

  ร้อยละ กพร.  /     80     95.9     /     M.1.1.1-3   การบริหารระบบ
บริหารการจัดการ
ด้านพลังงานปรมาณู 

สํานักบริหารจัดการด้าน
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7605 
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ที่มา  
ปี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(แผน หน่วยงาน 
ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย นิยาม หน่วยวัด 

ยุทธศาสตร์ รับผิดชอบ 
/ กพร.) 51 52 53 51 52 53 51 52 53 51 52 53 

  เรื่อง กพร.  M.1.1.1-4   การดําเนินการตาม
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ/การ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน
ต่างประเทศ 

  /     155                 

M.1.1.1-5     เรื่อง กพร.  ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย การ
พิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไข และ
อื่นๆ เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  /     17                 

M.1.1.1-6     ร้อยละ กพร.  ความสําเร็จในการ
ดําเนินการการ
พัฒนาระบบ 

  /     80                 

M2-1 การกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังส ีวัสดุ
กัมมันตรังสี วัตถุนิวเคลียร์ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ 

    รายการ กพร.  /     18,700     30,587     /       

M2-2 จํานวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ 
สอบเทียบ พัฒนาและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ และข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    รายการ กพร.    /     1,600                 

M2-3 ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ที่มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล 

    ร้อยละ กพร.    /     100                 

M2-4 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ที่นําไปสู่การปฏิบัติ 

    มาตรฐาน/
โครงการ 

กพร.    /     3                 

M2-5 ผู้ขอรับบริการการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ปฏิบัติตามกฏหมาย

      กพร.    /                       
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ที่มา  
ปี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(แผน หน่วยงาน 
ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย นิยาม หน่วยวัด 

ยุทธศาสตร์ รับผิดชอบ 
/ กพร.) 51 52 53 51 52 53 51 52 53 51 52 53 

เชิงปริมาณ : การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

    รายการ กพร.  / /   6,480 8,608   15,706     /     M2.1-1 สํานักกํากับความ
ปลอดภัยทางรังส ี6,
สํานักกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์, 
สํานักสนับสนุนการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7600 

เชิงคุณภาพ : สถานปฏิบัติการที่ได้รับ
การตรวจเป็นไปตามมาตรฐาน 

    ร้อยละ กพร.  / /   90 70   100     /     M2.1-2 สํานักกํากับความ
ปลอดภัยทางรังส ี6,
สํานักกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์, 
สํานักสนับสนุนการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7601 

  รายการ กพร.  / /   10 308   38     /     M2.1.1-1   การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ 

สํานักกํากับความ
ปลอดภัยทางรังส ี6,
สํานักกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์, 
สํานักสนับสนุนการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7602 
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ที่มา  
ปี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(แผน หน่วยงาน 
ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย นิยาม หน่วยวัด 

ยุทธศาสตร์ รับผิดชอบ 
/ กพร.) 51 52 53 51 52 53 51 52 53 51 52 53 

M2.1.1-2   การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังส ี

  รายการ กพร.  / /   3,000 4,000   10,784     /     สํานักกํากับความ
ปลอดภัยทางรังส ี6,
สํานักกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์, 
สํานักสนับสนุนการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7603 

  รายการ กพร.  / /   3,830 4,300   4,974     /     M2.1.1-3   การสนับสนุนการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์ 

สํานักกํากับความ
ปลอดภัยทางรังส ี6,
สํานักกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์, 
สํานักสนับสนุนการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานปรมาณู 
โทรศัพท์ 02-596-7604 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

    คน กพร.  M3-1 / /   1,500 1,700   3,825     /       

M3-2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้น 

    คน กพร.    /     1,700                 

M3.1-1 เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 

    คน กพร.  / /   1,500 1700   3,825     /       

M3.1-2 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ 

    ร้อยละ กพร.  /     90     100     /       

M3.1-3 เชิงคุณภาพ : ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

    ร้อยละ กพร.  /     80     89     /       

ภาคผนวก ข - 4 
 



ภาคผนวก ข - 5 
 

ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย นิยาม หน่วยวัด 

ที่มา  
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
/ กพร.) 

ปี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

51 52 53 51 52 53 51 52 53 51 52 53 

M3.1-4 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 

    ร้อยละ กพร.    /     80                 

M3.1.1-1   ผู้รับความรู้ความ
เข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

  คน กพร.  / /   1,000 1100   2,675     /       

M3.1.1-2   ผู้รับการเผยแพร่
ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

  คน กพร.  / /   500 600   895     /       

 
 



ภาคผนวก ก. ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์สาํนักงานปรมาณูเพื่อสนัติปี 2551 – 2555 
 

ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย นิยาม หน่วยวัด 

S1-1 ประเทศไทยมีการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่รองรับ
นโยบายพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาล 

    กิจกรรม 

S1-2 ประเทศไทยได้รับการยอมรับด้านการกํากับดูแลความปลอดภัย
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
ของ IAEA ภายในปี พ.ศ.2555 

    กิจกรรม 

S1.1 ประเทศไทยมีร่างกฎหมายในการกํากับดูแลการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

    กิจกรรม 

S1.1.1   ร่างกฎระเบียบมาตรการการกํากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงาน
ทางเลือกของประเทศจัดทําแล้วเสร็จ นําเสนอต่อคณะกรรมการ พ.ป.ส. ภายใน
ปีงบประมาณ 2554 

  กิจกรรม 

S1.2-1 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนํามาตรการการกํากับการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 

    ร้อยละ 

S1.2-2 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มี ร่าง พ.ร.บ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่มีสาระครอบคลุม หรือสามารถรองรับพันธกรณีของสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และสนธิสัญญาไม่
แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ที่ผ่านความเห็นชอบของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในปี พ.ศ. 2554 

    กิจกรรม 

S1.2.1-1   ร่างมาตรการ (ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ) การกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
รังสีและนิวเคลียร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้รับการจัดทําแล้วเสร็จที่ผ่าน
ความเห็นชอบสํานักงานฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

  ร้อยละ 

S1.2.1-2   ร่างมาตรการการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้จัดทําแล้วเสร็จ 
จํานวน 4 ร่าง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  กิจกรรม 

S1.2.2-1   จํานวนข้อตกลงความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้มาตรการได้รับการจัดทําแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  ร้อยละ 

S1.2.2-2   จํานวนหน่วยงานและกระบวนงานการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้
เป็นไปตามมาตรการที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

  ร้อยละ 
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย นิยาม หน่วยวัด 

S1.2.2-3   จํานวนผลงานการกํากับดูแล ใบอนุญาต ใบรับรอง ที่ผ่านการรับรองไม่ร้อยกว่า
ร้อยละ 90 

  ร้อยละ 

S1.2.4   จํานวนงานวิจัยและพัฒนาด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ ที่ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการฯ ที่
กําหนด และได้รับการตีพิมพ์ จํานวน 5 เรื่องต่อปี 

  เรื่อง 

S1.2.5   ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนที่ผ่านการรับรองและ
อ้างอิงได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2555 

  กิจกรรม 

S1.2.6-1   ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในผลการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีร้อยละ 90   ร้อยละ 

S1.2.6-2   จํานวนบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน RSO 
(ฝึกอบรม ทดสอบ ขึ้นทะเบียน) ไม่น้อยกว่า 500 คน ภายในปี พ.ศ.2551 

  คน 

S1.2.7   แผนบูรณาการเพื่อระงับและบรรเทาภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ฉบับร่างได้รับการจัดทําแล้วเสร็จผ่านคณะกรรมการของสํานักงานปรมาณูฯ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

  กิจกรรม 

S1.2.9   ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติฉบับใหม่ที่สามารถรองรับพันธกรณี
ของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์และสนธิสัญญา ไม่แพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2554 

  กิจกรรม 

S1.2.10   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยผ่านการรับรองตามมาตรฐาน 
100% ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  กิจกรรม 

S1.2.11-1   มีความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ ์(จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์อันไม่สามารถควบคุมสถานกรณีได้ที่เกิดจากสถานปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์ที่ไม่ปฏิบตัิตามกําระเบียบด้านความปลอดภัย) ร้อยละ 100 

  ร้อยละ 

S1.2.11-2   ห้องปฏิบัติการวัดรังสีทั่วร่างกายได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 ภายในปี 
พ.ศ.2552 

  ร้อยละ 

S.1.2.12   มีระบบฐานข้อมูลประวัติการได้รับรังสีภายในร่างกายภายในปี พ.ศ. 2554 
ดําเนินงานโดยหน่วยงานกลาง 

  กิจกรรม 

S.1.3 หน่วยงานเครือข่ายในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี ร่วมดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดร่วมกัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ต่อ ปี 

      

S.1.3.1   เครือข่ายเฝ้าระวังจากนิวเคลียร์และรังสีในระดับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประชานชนระดับชุมชนดําเนินกิจกรรมร่วมกับสํานักงานปรมาณูฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 ต่อปีจากปีฐาน  พ.ศ. 2551 

  ร้อยละ 
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S.1.3.2   จํานวนสถานีหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังภัยจากนิวเคลียร์และรังสี

ในสิ่งแวดล้อม 
  จํานวนสถานี/

หน่วยงาน 

S2-1 เครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และควบคุม
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ.
2554 

    ร้อยละ 

S2-2 เครือข่ายประชาชนระดับชุมชนในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ.2554 

    ร้อยละ 

S2.1 ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีความตระหนักถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านนิวเคลียร์ ด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

    ร้อยละ 

S2.1.1   ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

  ร้อยละ 

S2.1.2   มีสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์สําหรับเยาวชน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 4 ชุดต่อปี 

  ชุด 

S2.1.3   จํานวนเรื่องความรู้ที่เก็บในคลังความรู้ (KM) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อ ปี   ร้อยละ 

S2.1.4   สาธารณชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้นปีละ 5 % 

  ร้อยละ 

S2.1.5   แผนบูรณาการเพื่อการสร้างความตระหนักโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อสาธารณชนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

  กิจกรรม 

S3-1 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติผ่านเกณฑ์การประเมิน  PMQA ของ 
ก.พ.ร. และ PART ของสํานักงบประมาณ ภายในปี พ.ศ. 2554 

    กิจกรรม 

S3-2 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ 

    กิจกรรม 

S3-3 สามารถนําองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน
การศึกษา 

    กิจกรรม 

S3.1 ภารกิจตามกิจกรรมในแผนกลยุทธ์ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สามารถดําเนินการได้ครบถ้วน เมื่อสิ้นสุดแผน พ.ศ.2551-2554 

    กิจกรรม 
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S3.1.1   กิจกรรมสนับสนุนให้คณะกรรมการ พปส. จัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
ตามงบประมาณที่กําหนด 

  กิจกรรม 

S3.1.2   โครงสร้างองค์กรภายในของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติได้รับการปรับให้ตรงตาม
ภารกิจหลักผ่านความเห็นชอบของคณะทํางานภายในของ ปส. ในแต่ละปีตาม
งบประมาณ พ.ศ.2551 

  กิจกรรม 

S3.1.3   วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้รับการปรับใหม่ในส่วนที่ต้องการ
ทบทวน ผ่านความเห็นชอบของคณะทํางานภายในของ ปส. ในแต่ละปี 

  กิจกรรม 

S3.1.4   กิจกรรมที่ให้ผู้ประกอบการภายนอกองค์กรดําเนินการภายใต้การกํากับของ
หน่วยงานได้รับการจัดสรร ตามความเห็นชอบของคณะทํางานภายใน ปส. ของ
แต่ละปี ตามงบประมาณที่กําหนด 

  กิจกรรม 

S3.1.5   กิจกรรมการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   กิจกรรม 

S3.2 บุคลากรของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีระดับความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 90 ภายในปี 2554 

    ร้อยละ 

S3.2.1   ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรงตามสายวิชาชีพ ภายในปี พ.ศ.2552   ร้อยละ 

S3.2.2   ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาตรงกับสายวิชาชีพ ภายในปี พ.ศ.2551   ร้อยละ 

S3.2.3   มีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ปี และรายปีที่ชัดเจน ภายในปี พ.ศ.2551   กิจกรรม 

S3.2.4   มีแผนจัดการให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ภายใน
ปี พ.ศ.2553 

  กิจกรรม 

S3.2.5   มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและตัวชี้วัดรายบุคคล ภายในปี พ.ศ.2551   กิจกรรม 

S3.2.6   ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานที่สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ ภายในปี พ.ศ.2551 

  ร้อยละ 

S3.3 ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการภายในสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการภายใน สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ 

    ร้อยละ 

S3.3.1   ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   ร้อยละ 

S3.3.2   หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 5 ต่อปี   ร้อยละ 

S3.3.3-1   ร้อยละ 20 ของงานบริการในสํานักงานเลขานุการกรมมีการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

  ร้อยละ 

S3.3.3-2   ร้อยละ 70 ของหนังสือที่เข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการตอบ
กลับ 

  ร้อยละ 
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S3.3.4   อาคารสถานที่และยานพาหนะได้รับการบริหารจัดการให้พร้อมใช้   กิจกรรม 

S3.3.5   มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ควบคมุการใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ
ภายในปี 2552 

  กิจกรรม 

S3.3.6   การซ่อมบํารุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และงานวิศวกรรมพื้นฐานต่าง 
ๆ เป็นผลสําเร็จ ร้อยละ 80 จากจํานวนที่ได้รับการร้องขอ 

  ร้อยละ 

S3.3.7   การใช้พลังงานไฟฟ้าของ ปส. ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2546   ร้อยละ 

S3.3.8   สร้างเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนําไปใช้ในการศึกษาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 1 รายการ ผลิตจํานวน 40 ชุด ภายในปี 2553 

  ชุด 

S3.3.9   ผลิตเครื่องมือเฝ้าระวังทางรังสีที่ผลิตโดยวิศวกรของ ปส. เองจํานวน 20 เครื่อง 
ภายในปี 2551 

  เครื่อง 

S3.4-1 ทุกหน่วยงานย่อยของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป นําข้อมูล
และสารสนเทศจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
วางแผนและดําเนินงานได้อย่างทั่วถึง 

    กิจกรรม 

S3.4-2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ใน ปี 2554 

    ร้อยละ 

S3.4.1   ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  กิจกรรม 

S3.4.2   ระบบสารสนสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  กิจกรรม 

S3.4.3   ระบบสารสนเทศระหว่างผู้ขอใบอนุญาต (user) กับผู้กํากับดูแล (regulator) มี
ประสิทธิภาพ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  กิจกรรม 

S3.5-1 ทุกหน่วยงานย่อยของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สามารถนํา
ข้อเสนอแนะจากการติดตามผลไปใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

    กิจกรรม 

S3.5-2 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สามารถนําข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลไปใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ทุก 2 ป ี

    กิจกรรม 

S3.5.1   รายงานการติดตามผล (Monitoring) ทุกผลผลิต ได้รับการจัดทําตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด 

  กิจกรรม 

S3.5.2   รายงานการประเมินผลกะบวนการ (Process Evaluation) โดยประเมินผล
ตนเองทุกผลผลิต ได้รับการจัดทําตามแผนการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด 

  กิจกรรม 
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S3.5.3   รายงานการประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) โดยผู้ประเมินอิสระจาก
ภายนอกทุกผลผลิต ได้รับการจัดทําตามแผนการปฏิบัติ งานตามเวลาที่กําหนด 

  กิจกรรม 

 



3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 

ปริมาณวัสดุ
กัมมันตรังสีรวม 
ทางอุตสาหกรรม 

(คูรี) 

ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ 
จํานวนสถาน
ปฏิบัติการ
รวม (แห่ง) 

กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม 
จังหวัด 

ร้อยละของค่ากัมมันตภาพรวม
ของวัสดุกัมมันตรังสี 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมของ
ภูมิภาค 

ทุกด้าน ทางการแพทย์ ทางศึกษาวิจัย ทางด้านอื่นๆ 
(คูรี) (คูรี) (คูรี) (คูรี) 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมทั้ง
ประเทศ 

เลย 2 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
กาฬสินธุ์ 2 - - 0.05 - 0.05 >0.0 >0.0 
ขอนแก่น 17 11.4 11,910.5 0.5 - 11,922.5 21.0 0.1 
ชัยภูมิ 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
นครพนม 2 0.2 - 0.00001 - 0.2 >0.0 >0.0 

ภา
คต

ะวั
นอ

อก
เฉี

ยง
เห

นือ
 

นครราชสีมา 19 10.4 22,137.4 0.2 0.003 22,148.0 39.0 0.1 
บุรีรัมย์ 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
มหาสารคาม 2 - - 0.001 - 0.001 >0.0 >0.0 
มุกดาหาร 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
ยโสธร 2 - - 0.1 - 0.1 >0.0 >0.0 
ร้อยเอ็ด 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
ศรีสะเกษ 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
สกลนคร 5 - - 0.2 - 0.2 >0.0 >0.0 
สุรินทร์ 4 - 0.03 0.02 - 0.05 >0.0 >0.0 
หนองคาย 2 - - 0.05 - 0.05 >0.0 >0.0 
หนองบัวลําภู 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
อํานาจเจริญ 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
อุดรธานี 4 - 11,497.0 0.05 - 11,497.1 20.3 >0.0 
อุบลราชธานี 10 0.05 11,189.0 0.02 - 11,189.1 19.7 >0.0 

รวม 78 22.1 56,734.0 1.2 0.003 56,757.4 100.0 0.2 
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4. ภาคกลาง 
 

ปริมาณวัสดุ
กัมมันตรังสีรวม 
ทางอุตสาหกรรม 

(คูรี) 

ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ 
จํานวนสถาน
ปฏิบัติการ
รวม (แห่ง) 

กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม 
จังหวัด 

ร้อยละของค่ากัมมันตภาพรวม
ของวัสดุกัมมันตรังสี 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมของ
ภูมิภาค 

ทุกด้าน ทางการแพทย์ ทางศึกษาวิจัย ทางด้านอื่นๆ 
(คูรี) (คูรี) (คูรี) (คูรี) 

เมื่อเทียบกับค่า
รวมทั้งประเทศ 

เพชรบูรณ์ 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
กําแพงเพชร 3 20.2 - 0.00001 - 20.2 >0.0 >0.0 
ชัยนาท 2 - - 0.1 - 0.1 >0.0 >0.0 
นครนายก 6 70,505.8 - 0.2 - 70,506.0 73.5 0.3 
นครปฐม 30 6.1 - 0.4 0.02 6.5 >0.0 >0.0 
นครสวรรค์ 3 - - 0.05 - 0.05 >0.0 >0.0 

ภา
คก

ลา
ง 

พระนครศรีอยุธยา 20 1,604.4 - 0.00001 0.03 1,604.4 1.7 >0.0 
พิจิตร 2 0.05 - 0.00001 - 0.05 >0.0 >0.0 
พิษณุโลก 10 201.6 12,616.3 1.1 - 12,818.9 13.4 0.1 
ลพบุรี 9 2.7 10,603.4 0.0004 - 10,606.2 11.1 >0.0 
สมุทรสงคราม 3 6.1 0.05 0.00001 - 6.2 >0.0 >0.0 
สมุทรสาคร 25 310.5 - 0.00001 0.02 310.5 0.3 >0.0 
สระบุรี 28 17.8 - 0.05 0.04 17.9 >0.0 >0.0 
สิงห์บุรี 2 1.0 - 0.00001 - 1.0 >0.0 >0.0 
สุโขทัย 2 22.6 - 0.00001 - 22.6 >0.0 >0.0 
สุพรรณบุรี 2 - - 0.00001 0.004 0.004 >0.0 >0.0 
อ่างทอง 1 0.6 - - - 0.6 >0.0 >0.0 
อุทัยธานี 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 

รวม 150 72,699.4 23,219.8 1.9 0.1 95,921.2 100.0 0.4 
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5. ภาคตะวันออก 
 

ปริมาณวัสดุ
กัมมันตรังสีรวม 
ทางอุตสาหกรรม 

(คูรี) 

ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ 
จํานวนสถาน
ปฏิบัติการ
รวม (แห่ง) 

กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม 
จังหวัด 

ร้อยละของค่ากัมมันตภาพรวม
ของวัสดุกัมมันตรังสี 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมของ
ภูมิภาค 

ทุกด้าน ทางการแพทย์ ทางศึกษาวิจัย ทางด้านอื่นๆ 
(คูรี) (คูรี) (คูรี) (คูรี) 

ภา
คต

ะวั
นอ

อก
 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมทั้ง
ประเทศ 

จันทบุรี 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
ฉะเชิงเทรา 14 62.9 - 0.0001 0.03 62.9 >0.0 >0.0 
ชลบุรี 53 16,950,977.6 21,670.0 0.2 0.2 16,972,647.9 78.1 73.1 
ตราด 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
ปราจีนบุรี 15 144.2 - 0.00001 - 144.2 >0.0 >0.0 
ระยอง 86 4,760,862.0 - 0.02 1.3 4,760,863.3 21.9 20.5 
สระแก้ว 2 0.2 - 0.00001 - 0.2 >0.0 >0.0 

รวม 150 21,712,046.9 21,670.0 0.2 1.5 21,733,718.5 100.0 93.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค - 5 
 



6. ภาคตะวันตก 

 

ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ ปริมาณวัสดุ
กัมมันตรังสีรวม 
ทางอุตสาหกรรม 

(คูรี) 

จํานวนสถาน
ปฏิบัติการ
รวม (แห่ง) 

กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม กัมมันตรังสีรวม 
จังหวัด 

ร้อยละของค่ากัมมันตภาพรวม
ของวัสดุกัมมันตรังสี 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมของ
ภูมิภาค 

ทางด้านอื่นๆ ทางศึกษาวิจัย ทางการแพทย์ ทุกด้าน 
(คูรี) (คูรี) (คูรี) (คูรี) 

ภา
คต

ะวั
นต

ก 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมทั้ง
ประเทศ 

เพชรบุรี 8 1.0 - 0.05 - 1.0 0.2 >0.0 
กาญจนบุรี 11 6.5 - 0.0001 - 6.5 1.5 >0.0 
ตาก 3 - - 0.1 - 0.1 >0.0 >0.0 
ประจวบคีรีขันธ์ 3 9.5 - 0.00001 - 9.5 2.2 >0.0 
ราชบุรี 7 415.2 0.03 0.00001 - 415.2 96.0 >0.0 

รวม 32 432.2 0.03 0.2 - 432.3 100.0 >0.0 
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7. ภาคใต้ 
 

ภา
คใ

ต้ 

จังหวัด 
จํานวนสถาน
ปฏิบัติการ
รวม (แห่ง) 

ปริมาณวัสดุ 
กัมมันตรังสีรวม 
ทางอุตสาหกรรม 

(คูรี) 

ปริมาณวัสดุ 
กัมมันตรังสีรวม 
ทางการแพทย์ 

(คูรี) 

ปริมาณวัสดุ 
กัมมันตรังสีรวม 
ทางศึกษาวิจัย 

(คูรี) 

ปริมาณวัสดุ 
กัมมันตรังสีรวม 
ทางด้านอื่นๆ 

(คูรี) 

ปริมาณวัสดุ 
กัมมันตรังสีรวม 

ทุกด้าน 
(คูรี) 

ร้อยละของค่ากัมมันตภาพรวม
ของวัสดุกัมมันตรังสี 

เมื่อเทียบกับ
ค่ารวมของ
ภูมิภาค 

เมื่อเทียบกับค่า
รวมทั้งประเทศ 

กระบี่ 2 0.8 - 0.00001 - 0.8 >0.0 >0.0 
ชุมพร 2 - - 0.00001 0.01 0.01 >0.0 >0.0 
ตรัง 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
นครศรีธรรมราช 5 - 0.03 0.03 - 0.06 >0.0 >0.0 
นราธิวาส 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
ปัตตานี 2 - - 0.01 - 0.01 >0.0 >0.0 
พังงา 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
พัทลุง 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
ภูเก็ต 3 - - 0.01 - 0.01 >0.0 >0.0 
ยะลา 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
ระนอง 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
สงขลา 29 1,037.5 11,014.9 20.7 - 12,073.1 52.4 0.1 
สตูล 1 - - 0.00001 - 0.00001 >0.0 >0.0 
สุราษฎร์ธานี 12 1.4 10,962.5 0.1 0.01 10,964.0 47.6 >0.0 

รวม 62 1,039.7 21,977.4 20.9 0.02 23,038.0 100.0 0.1 

ทั้งประเทศ: รวมค่ากัมมันตภาพวัสดุกัมมันตรังสี 23,209,164.5 คูรี 
  จํานวนสถานปฏิบัติการทางรังสี 866 แห่ง (ทางอุตสาหกรรม 343 แห่ง, ทางการแพทย์ 126 แห่ง, ทางการศกึษาวิจัย 301 แห่ง,  

อื่นๆ 96 แห่ง) 
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ภาคผนวก ง. 
แบบสอบถาม 

โครงการการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550 – 2553 
การสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) บุคลากรภายในของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
คําชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2550-2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการโครงการประเมินฯ โดยข้อมูลท่ีได้จาก
การตอบแบบสอบถามถือเป็นความลับ และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ท่าน ทางคณะผู้ประเมินขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ในความร่วมมือของท่าน 
 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 

ส่วนท่ี 1 :  ข้อมูลท่ัวไป 
ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลเพ่ือประเมินแนวทางการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3 : การจัดลําดับความสําคัญประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 

 ส่วนท่ี 4 : ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
 
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถามส่วนที ่2 และส่วนท่ี 3 
 

การกรอกอันดับความสําคัญในแต่ละหัวข้อ สามารถเลือกอันดับความสําคัญได้ 5 ระดับ ความหมาย
ของระดับ 0-4 คือ 
 

4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากที่สุด   
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก   

  2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง   
  1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อยน้อย   
  0 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย  
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ส่วนท่ี  1  :  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพผู้ตอบ 
 
1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ       
        20 – 30 ปี       31 – 40 ปี         41 – 50 ปี        51 – 60 ปี        มากกว่า 60 ปี 
3. หน่วยงาน หรือกลุ่มงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน 
         สบ                  สน.                   สส.               สร.               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
 
4. ตําแหน่งงานปัจจุบัน 
 

4.1 ระดับบริหาร 
            สูง             ต้น 
 

4.2 อํานวยการ 
            สูง             ต้น 
 

4.3 วิชาการ 
     ทรงคุณวุฒิ     เช่ียวชาญ     ชํานาญการพิเศษ    ชํานาญการ    ปฏิบัติการ     พนักงานราชการ       จ้างเหมา 
 

4.4 ท่ัวไป 
    ทั่วไป ทักษะพิเศษ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 
 
5. การศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
         วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์                        บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร ์
         นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร ์                                   อ่ืนๆ ระบุ................................................................. 
6. ระดับการศึกษาสูงสุด  
         ต่ํากว่าปริญญตรี       ปริญญาตรี         ปริญญาโท       ปริญญาเอก        สูงกว่าปริญญาเอก 
7. ระยะเวลาการทํางานในหน่วยงานของทา่น.................................................................................................. ปี 
8. ท่านได้รับทุนในการศึกษาต่อจาก ปส. หรือไม่         รับทุน ไม่รับทุน 
9. หากท่านได้รับทุนในการศกึษาต่อ ท่านเหลือระยะเวลาการใช้ทุนการศึกษา............................................... ปี 
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ส่วนท่ี  2  :  ข้อมูลเพ่ือประเมินแนวทางการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 
 
 กรุณาให้คะแนนการประเมินตามประเด็นต่างๆ โดยให้คะแนนตามความคิดเห็นต้ังแต่ 1 – 5 (จาก
น้อยที่สุดไปมากที่สุด) 
 

ประเด็น 
คะแนนการประเมิน 

1 2 3 4 5 
1. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรมีความท้าทาย 
และสอดคล้องกับพันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขึด
ความสามารถขององค์กร 

     

2. การดําเนินงานในปัจจุบันของท่านสามารถทํางาน
ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์
ของ ปส.  

     

3. ท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีท่านรับผิดชอบได้
ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสต์ท่ีท่านถูก
ประเมิน 

     

4. บทบาท ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม
ตําแหน่งงาน (Job description) ของท่านมีความถูก
ต้องเหมาะสมกับพันธกิจ ปัจจุบันขององค์กร 

     

5. งบประมาณของหน่วยงานท่ีใช้ในการดําเนินงานมี
ความพอเพียงและเหมาะสมต่อภาระงานของท่าน 

     

6. กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารทําให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

     

7. ระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานท่ีท่านสังกัด
ในปั จ จุบั น ทํ า ให้ ข าดความค ล่อ ง ตั ว ในการ
ปฏิบัติงาน 

     

8.ท่านคิดว่าการ ปส. ต้องมีหน่วยงานสําหรับกํากับ
ดูแล (Regulator) คุณภาพการทํางานของหน่วยงาน
ท่ีเข้าไปตรวจสอบ(Inspector)การทํางาน ณ สถาน
ปฏิบัติการของผู้ประกอบการหรือพื้นท่ีต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

     

9. ท่านคิดว่า ปส. หากมีการปรับปรุงตามข้อ 7) แล้ว
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จะความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์องค์กร 

     

10. ในทัศนคติของท่านภาพลักษณ์ในการดําเนินงาน
ของ ปส. ท่ีมีต่อทุกภาคส่วนท่ีอยู่ภายนอกองค์กร 
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ส่วนท่ี 3  :  การจัดลําดับความสําคัญประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 
 

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 3 เรื่อง การจัดอันดับความสําคัญ 
 
 การกรอกอันดับความสําคัญในแต่ละหัวข้อ สามารถเลือกอันดับความสําคัญได้ 5 ระดับ ความหมาย
ของระดับ 0-4 คือ  
 

4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากที่สุด   
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก   

  2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง   
  1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อยน้อย   
  0 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย  
 
 ท้ังน้ี ในกรณีที่ท่านมีประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมสามารถเพิ่มเติมประเด็นได้ในช่อง “อ่ืนๆ” พร้อมท้ังให้
คะแนนอันดับความสําคัญ 0-4 เช่นเดียวกับประเด็นต่างๆ  
 

นอกจากน้ี หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละประเด็นท่านสามารถใส่รายละเอียดข้อมูลในช่อง 
“ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม”   
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ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

องคก์ร 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. เป็นองค์กรเดียวในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ  

            

2. เป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี มีความรู้ความชํานาญในเรื่องรังสี              

3. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู (การ
ดําเนินการตามพันธกรณี)  

            

4. ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐ เช่น 
การไปร่วมประชุม และฝึกอบรมในต่างประเทศ  

            

5. การสื่อสารกันภายในองค์กรมีน้อย ทําให้ขาดเชื่อมโยงสนับสนุนกันระหว่างหน่วยงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

            

6. การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอเป็นผลให้หน่วยงานภายนอกขาด
ความเข้าใจบทบาทของ ปส.  

            

7. ขาดการใช้ IT เข้ามาจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เพียงพอ              

8. ระบบงานสนับสนุนโดยรวม (Back office) ขององค์กร อาทิ การวางแผนยุทธศาสตร์
และการดําเนินงานตามแผนงานต่างๆในเขิงบูฎรณาการ การจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงานฯ การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงาน ระบบการบริหารและควบคุม
งบประมาณ ระบบการประสานงานเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร  เป็นต้น ยังขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

            

9. ไม่มีสํานักงานในภูมิภาค ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน              

อื่นๆ               
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ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

กฎหมาย 
  
  

1. มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ ปส. ชัดเจน              

2. จาก พ.ร.บ. จัดตั้ง พ.ศ. 2504 ทําให้ ปส. ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้มี
ความสอดคล้องกับ แนวทางการดําเนินงานและสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์และรังสีที่
เปลี่ยนไปได้  

            

3. กระบวนการในการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลของ ปส. ให้เหมาะสม
กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างล่าช้า  

            

อื่นๆ               

 

ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 
  
  
  
  

1. แนวทางการดําเนินงานขององค์กรไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

            

2. ความไม่สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ ปส. และกระทรวงฯ ซึ่งมุ่งเน้นในการทํา
หน้าที่ด้านการส่งเสริม/พัฒนาเป็นสําคัญ ขณะที่ ปส. ถือเป็นหน่วยงานในด้านการกํากับ
ดูแล ทําให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ปส. ที่มีต่อยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงได้  

            

3. ไม่มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ทําให้ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยาก อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์บ่อยครั้ง ทําให้ไม่สามารถวางแผนและจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรที่รองรับ
เป้าหมายในระยะยาวได้  

            

4. ปส. มีความยุ่งยากในการของบประมาณ เนื่องจาก มีภารกิจไม่ตรงตามยุทธศาสตร์
ของกระทรวงฯ  

            

5. ค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน (เป้าหมาย) ตัวชี้วัดไม่ท้าทาย              

อื่นๆ               
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ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

งบประมาณ 
  
  
  

1. งบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจํากัด ไม่สอดคล้องกับภาระงานในการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  

            

2. ไม่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ (เมื่อพิจารณาจากการเบิกจ่าย
งบประมาณที่เหลือในแต่ละปีงบประมาณ)  

            

อื่นๆ               

 

ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

บุคลากร 
  
  
  
  

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี และมีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์  

            

2. ไม่มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ ทําให้การ
พัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์(เข่น การบริหารอัตรากําลัง การจัดการอาชีพ การ
บริหารบุคลากรมีความสามารถระดับสูง การบริหารผลการดําเนินงาน การจัดสรร
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่ละตําแหน่ง และการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ฯลฯ เป็นต้น)ไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร ตลอดจนไม่สามารถทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานด้านต่างๆได้อย่างยั่งยืน 
  

            

3. มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ทํา
ให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการทํางานจากบุคลากรที่มีประสบการณทํางานสูง
ไปสู่บุคคลากรในรุ่นถัดไปมีข้อจํากัด 

            

4. มีการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรบ่อยครั้ง ทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์บ่อยครั้ง และบุคคลากรในองค์กรยังขาดการปรับตัว เพื่อรองรับนโยบายที่มี
การเปลี่ยนแปลง  

            

5. บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่อาจแปลงแนวคิดต่างๆ 
ที่ระดมความคิดเห็นไปสู่การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง  
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ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

 6. บุคลากรทุกระดับมีรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ เช่น
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ  

      

 7. บุคลากรมีความมั่นใจต่อบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้นําองค์กรไปสู่ทิศทางที่
ถูกต้องและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

      

 8. บุคลากรมีความกระตือรือล้น มุ่งมั่นและท่ฎมเทการทํางานเพื่อให้แผนงานและโครงการ
ตามแผนยูทธศาสตร์(ตามความรับผิดชอบ)ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

      

อื่นๆ               

 

ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

ภาพลักษณ์/ 
ประชาสัมพันธ์/
การให้ความรู้แก่
ประชาชน 

1. มีตํารา/เอกสารการอบรมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีที่เป็นภาษาไทย ทําให้
ประชาชนมีความเข้าใจและมีความรู้ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  

            

2. การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นยังไม่เพียงพอต่อภายนอกทํา
ให้ภาคส่วนต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่เข้าใจภาพลักษณ์ขององค์กร  

            

อื่นๆ               
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ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

แนวโน้มด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
(Economics) 

1. กรอบความร่วมมือสากลที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีหรือมีพันธกรณีอยู่ และในอนาคต 
อาทิ กรอบความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน จะส่งผลให้การทําหน้าที่ของ ปส. มี
ความเข้มข้นและสําคัญมากยิ่งขี้น             
2. การขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรม ทําให้มีการนําเทคโนโลยีด้านรังสีไปใช้เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมมากขึ้น              
3. การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ทางพลังงานมากยิ่งขึ้น              
4. ประเทศเพื่อนบ้านมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ด้วยเหตุนี้ การทําหน้าที่ในการเฝ้า
ระวังด้านนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นและส่งผลให้บทบาทของ ปส. มีความชัดเจนและสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น              
5. แนวโน้มผู้ใช้บริการรังสีในการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น              
6. รัฐบาลให้ความสําคัญกับงานที่สร้างรายได้มากกว่างานด้านกํากับดูแลความปลอดภัย              
7. นโยบายด้านพลังงานของรัฐมีแนวโน้มในการพึ่งพาพลังงานสํารองรูปแบบอื่นๆ ที่
ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์จากต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เป็นต้น              
8. นโยบายการเมืองไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้ยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์
ขาดความต่อเนื่องและชัดเจน              

อื่นๆ               

 

ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

แนวโน้มด้าน
เทคโนโลยี 
(Technology) 

1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในด้านต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น              
2. นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือก ทั้งยังมีบทบาทในการเพิ่มคุณภาพชีวิต เช่น 
radiation medicine เทคโนโลยีด้านการแพทย์/รังสี เพิ่มมากขึ้น              
3. การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ หรือเทคโนโลยีอื่น โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์              

อื่นๆ               
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ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

แนวโน้มด้าน
สังคม (Social) 

1. มีการเผยแพร่ข่าวสารทางนิวเคลียร์และรังสีเพิ่มมากขึ้น              
2. สังคมไทยยังมีความรู้และความเข้าใจด้านนิวเคลียร์จํากัด              
3. สังคมยังขาดความเชื่อมั่นในการกํากับดูแล และไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้าน
นิวเคลียร์ และรังสี ตลอดจนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์              

อื่นๆ               

 

ประเด็น รายละเอียด 
อันดับความสําคัญ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(0) (1) (2) (3) (4) 

แนวโน้มด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

1. ภาวะโลกร้อน กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกทําให้ต้องปรับตัวตามแนวโน้มความ
ต้องการพลังงานทดแทน              
2. การเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายในประเทศ              
3. ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทําให้มีการหาพลังงานทางเลือก              

อื่นๆ               

 
ส่วนที่ 4  :  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอืน่ๆ.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
. 
 



ภาคผนวก จ. รายละเอียดเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  
จากความคิดเห็นของบุคลากรช่วงอายุไม่เกิน 30 ป ี

 
ตารางที่ จ-1 ปัจจัยท่ีมีผลในการบรรลเุปา้หมายเชิงยุทธศาสตร ์

จากความคิดเห็นของบุคลากรช่วงอายุไม่เกิน 30 ป ี
 

  Coef. P>t 
ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
สอดคล้องกับพันธกิจสถานการณภ์ายนอกและขีด
ความสามารถขององค์กร 

0.014 0.937 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

0.628     0.006*** 

ค่าคงท่ี 0.708 0.391 

หมายเหตุ: R-squared = 0.250 
ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ จ-2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทํางานตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตรข์อง ปส. 
จากความคิดเห็นของบุคลากรช่วงอายุไม่เกิน 30 ป ี

 
  Coef. P>t 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร และ
สอดคล้ อ ง กับ พันธกิ จ  สถานการณ์ ภ ายนอกและขี ด
ความสามารถขององค์กร 

0.102 0.730 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

0.591    0.110*** 

ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ ปัจจุบันขององค์กร บทบาท 
ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน (Job 
description) 

0.043 0.872 

ความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน -0.026 0.903 

ความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิง
นโยบายของผู้บริหาร 

0.089 0.535 

การขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่หน่วยงาน -0.020 0.879 

ความจําเป็นต้องมีหน่วยงานสําหรับกํากับดูแล (Regulator) 
คุณภาพการ ทํางานของหน่วยงาน ท่ี เ ข้ า ไปตรวจสอบ 
(Inspector) การทํางาน ณ สถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการ
หรือพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

-0.146 0.467 

ภาคผนวก จ - 1 
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  Coef. P>t 

ความเชื่อม่ันและทัศนคติท่ีดีจากภายนอกต่อภาพลักษณ์องค์กร
ภายหลังการแก้ไขปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
แต่ละหน่วยงาน 

0.135 0.407 

ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ ปส. ท่ีมีต่อทุกภาคส่วนท่ีอยู่
ภายนอกองค์กร 

-0.024 0.923 

ค่าคงท่ี 0.395 0.736 

หมายเหตุ: R-squared = 0.482 
ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฉ. รายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม  
แยกตามแต่ละหน่วยงานของ ปส. 

 
1. สํานักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู (สบ.) 

 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 
 เบ้ืองต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ร้อยละบุคลากรของสํานักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 
(สบ.) อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของบุคลากร สบ. ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ขณะที่บุคลากรในช่วงอายุ 51-60 ปี เป็นช่วงอายุที่มีร้อยละน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ ฉ-1 จํานวนและร้อยละช่วงอายุของบุคลากรของสบ. 
 

เพศ จํานวน/ร้อยละ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี ไม่ระบุ รวม 
ชาย จํานวน 2 7 - - - - 9 
 ร้อยละ 22.22  77.78 - - - - 25.00 
หญิง จํานวน 6 13 5 2 - - 26  
 ร้อยละ 23.08  50.00 19.23 7.69  - - 72.22 
ไม่ระบุ จํานวน - 1 - - - - 1 
 ร้อยละ - 100.00 - - - - 2.78 
รวม จํานวน 8  21 5 2 - - 36 
 ร้อยละ 22.22  58.33 13.89 5.56 - - 100.00  

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

แผนภาพที่ ฉ-1 ร้อยละช่วงอายุของบคุลากรของ สบ. 
 

 
  
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

22.22

58.33

13.89
5.56

0.00 0.00

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี ไม่ระบุ

ร้อยละช่วงอายุของบุคลากร สบ.



ภาคผนวก ฉ - 2 
 

  
จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างอัตรากําลังของ สบ. น้ันมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นสําคัญ มี

จํานวนทั้งสิ้น 25คน จากทั้งสิ้น 36 คน อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ตามสาขาวิชาจะเห็นได้ว่า สบ. มีบุคลากรด้าน
บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์เป็นสําคัญโดยมีจํานวนทั้งสิ้น 7 คน รองลงมาคือด้านนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ และด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์มีจํานวน 6 และ 5 คนตามลําดับ 
 

ตารางที่ ฉ-2 จํานวนและร้อยละบคุลากรจําแนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา 
 

การศึกษา 
 

ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร ์ จํานวน - 2 3 - - 5 
 ร้อยละ -  40.00 60.00 - -  13.89  
บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ จํานวน - 6 1 - - 7 
 ร้อยละ -  85.71 14.29 - -  19.44  
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ จํานวน - 5 1 - - 6 
 ร้อยละ -    83.33  16.67 -    -  16.67  
อื่นๆ จํานวน 1 11 1 - 1 14 
 ร้อยละ 7.14  78.57 7.14 -    7.14  38.89  
ไม่ระบุ จํานวน 2 1 - - 1 4 
 ร้อยละ 50.00 25.00 - - 25.00 11.11 
รวม จํานวน 3 25 6 - 2 36 
 ร้อยละ 8.33 69.44 16.67 - 5.56 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

แผนภาพที่ ฉ-2 ร้อยละบุคลากรจําแนกตามสาชาวิชาจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

 -    -    -    7.14 

 50.00  40.00 

 85.71  83.33  78.57 

 25.00 
 60.00 

 14.29  16.67  7.14 
 -   

 -    -    -    7.14 
 25.00 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ อ่ืนๆ ไม่ระบุ

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ไม่ระบุ
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นอกจากน้ี ที่ปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์ถึงบุคลากรที่ได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อของ สบ. พบว่ามีบุคลากรได้รับ
ทุนทั้งสิ้น 12 คน โดยจําแนกเป็นระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 1คน (ร้อยละ 8.33) ปริญญาตรี 5 คน (ร้อยละ 41.67) 
และปริญญาโท 5 คน (ร้อยละ 41.67) จากข้อมูลแบบสอบถาม ทั้งน้ีบุคลากรที่ได้รับทุนศึกษาต่อมีระยะเวลาใน
การใช้ทุนที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะใช้ทุนน้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 58.33) 
 

ตารางที่ ฉ-3 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ผู้ได้รับทุน ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม 

จํานวน 1 5 5 - 1 12 
ร้อยละ 8.33 41.67 41.67  6.31  8.33 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ ฉ-4 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามระยะเวลาที่ใชทุ้น 
 

ระยะเวลาใช้ทุน 1-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 
จํานวน (คน) 7 5 12 
ร้อยละ 58.33 41.67 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ดังน้ัน โครงสร้างองค์กรตามท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแบบสอบถามแล้วจึงสามารถให้ข้อสรุปภูมิ
หลังและโครงสร้างบุคลากรเพ่ือสะท้อนแนวทางการทํางานขององค์กรที่มุ่งเน้นการทํางานโดยมีบุคลากรในด้าน
บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์เป็นสําคัญ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรรุ่นใหม่ (น้อยกว่า 30 ปี) และรุ่นกลาง 
(มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 ปี) อยู่เป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุน้ี แนวทางการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของ
บุคลากรต่อกระบวนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรจําแนกตามมิติต่างๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น ที่
ปรึกษาจึงจะทําการวิเคราะห์การประเมินผลเพ่ิมเติมในกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกําลังหลักของ ปส. ต่อไปใน
อนาคตว่ามีทัศนคติต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างไรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 1.2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร ปส. ที่มีต่อการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 
 ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อการประเมินทัศนคติขององค์กร (Mind-set) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ทัศนคติ ได้แก่  
 

1) กลุ่มที่ 1: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
2) กลุ่มที่ 2: ทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
3) กลุ่มที่ 3: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 
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ลักษณะการวิเคราะห์และประเมินผลที่ใช้เป็นไปในลักษณะการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ภายใต้เง่ือนไขประเด็นที่ได้รวบรวมจาก ปส. เองแล้วทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การรวบรวมผลการประเมิน
องค์กรที่มีจากในอดีต สําหรับผลการวิเคราะห์ในทั้ง 3 กลุ่มซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ ฉ-5 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สบ. ในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์

 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 

กลุ่มที่ 1: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและสอดคล้องกับ
พันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีด
ความสามารถขององค์กร 

- 6 16 10 4 36 

ร้อยละ - 16.67 44.44 27.78 11.11 100.00 
การดําเนินงานของบุคลากรท่ีสามารถ
ทํางานตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. 

- 3 14 16 3 36 

ร้อยละ - 8.33 38.89 44.44 8.33 100.00 
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

- 3 14 15 4 36 

ร้อยละ - 8.33 38.89 41.67 11.11 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ทัศนคติตามคําถามกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์น้ันได้ว่าเป็นส่วนคําถามที่สําคัญต่อการประเมินผลองค์กรอย่างย่ิง เน่ืองจาก คําตอบที่ได้รับเป็นผล
สะท้อนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรเอง ดังน้ัน หากการองค์ประกอบในทุก
ส่วนงานของ ปส. มีพ้ืนฐานจากการดําเนินงานตามแผนงานของยุทธศาสตร์จริงแล้ว ประเด็กหลักที่ต้องพิจารณา
ก่อนเป็นอันดับแรก คือ วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นระดับที่ท้าทายหรือไม่ และมีบุคลากรของ ปส. น้ันให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดที่ตนเองได้รับหรือไม่ ซึ่งในส่วนการวิเคราะห์ความเหมาะสมและคุณภาพของ
ตัวช้ีวัดที่ปรึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์ไว้แล้วในเน้ือหาบทท่ี 3 โดยผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4 จะเน้นการวิเคราะห์
ในเชิงปริมาณเพ่ือสะท้อนความคิดเก็นในภาพรวมขององค์กรต่อแผนยุทธศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งแวดล้อม
ภายใน/นอก องค์กร 

 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด พบว่า บุคลากรของ สบ. ค่อนข้างมีความเช่ือมั่นว่าตนเองได้ดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
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ต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีความท้าทาย1โดยเมื่อพิจารณาในแง่ที่ตนเองสามารถดําเนินงานได้ตามตัวช้ีวัด
หรือไม่น้ันพบว่าเป็นไปในมิศทางเดียวกัน คือ บุคลากรของ สบ. เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถทํางานได้ตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของคะแนนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นด้วยต้ังแต่ในระดับ
ปานกลางไปจนถึงเห้นด้วยมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ 
 

ด้วยเหตุน้ี เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของบุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
แล้ว เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือให้คําตอบดังกล่าวจึงจําเป็นต้องศึกษาโดยใช้สมการถดถอย (Regression Equation) 
ในการหาปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant)จากหัวข้อการประเมินกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยทัศนคติในการ
ดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สามารถเขียนสมการวัตถุประสงค์ (Objective Equation) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สบ. โดยมีรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 
 

y  = c + x1 + x2 + e 
 
 โดยที่ 
 
 y  =  การดําเนินงานของบุคลากรที่สามารถทํางานตอบสนองต่อเป้าหมาย 
    เชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. (หรือจากข้อ 2 หัวข้อที่ 2 ของ 
    แบบประเมิน)     
 x1  = ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรและสอดคล้อง 
    กับพันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร 
    (หรือจากข้อ 1 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 แบบประเมิน) 
 x2  = การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์(หรือจากข้อ 3 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 ของแบบ
ประเมิน) 

 c = ค่าคงที่ 
 e = ค่าความคลาดเคล่ือน 
                                                            
1บุคลากรของ สบ. มีความเชื่อม่ันว่าตนเองได้ดําเนินงานท่ีมีความท้าทายภายใต้วิสัยทัศน์ โดยมีความเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อย
ละ 44.44 มีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 22.78 และเม่ือรวมกับผู้ตอบว่าเห็นด้วยมากท่ีสุดจะมีถึง ร้อยละ 83.33 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดของ สบ. 

ขณะเดียวกัน เม่ือมีการให้ประเมินตนเองในความเชื่อว่าตนเองได้ดําเนินงานตรงตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ขององค์กร
แล้วหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด เม่ือรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 
91.66ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้เห็นด้วยในระดับมาก (ร้อยละ 44.44) รองลงมาเป็นผู้เห็นด้วยปานกลาง (ร้อยละ 38.89) และผู้เห็นด้วย
มากท่ีสุด (ร้อยละ 8.33) เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความเห็นด้วยระดับอ่ืนๆ ก็สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองในหัวข้อท่ี 3 ใน
แง่ของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดขององค์กรซ่ึงให้ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถสอดคล้องกับ
คาํถามท่ี 2 
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ตารางที่ ฉ-6 ปัจจัยที่มีผลในการบรรลเุปา้หมายเชิงยุทธศาสตร ์

 
 Coef. P>t 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและสอดคล้องกับพันธกิจ สถานการณ์
ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร 

0.297  0.016** 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

0.466  0.001** 

ค่าคงท่ี 0.880  0.082 
 หมายเหตุ: R-squared= 0.478 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยสามารถ
อนุมานได้ว่าบุคลากรของ ปส. น้ันมีความเช่ือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรน้ันมีความท้าทายและเหมาะสมกับการทํางาน
ของ ปส. อย่างย่ิง อีกทั้งตนเองสามารถดําเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัดได้เป็นอย่างดี โดยองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วน
มีผลต่อการทํางานของบุคลากรของ ปส. ในการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตารางที่ ฉ-7 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สบ. ต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ 
รวม 

กลุ่มที่ 2: 
ทั ศ น ค ติ ต่ อ
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
องค์กร 

ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ 
ปัจจุบันขององค์กร บทบาท ขอบเขต 
หน้ าที่ และความ รับ ผิดชอบตาม
ตําแหน่งงาน (Job description) 

1 6 13 13 3 - 36 

ร้อยละ 2.78 16.67 36.11 36.11 8.33 - 100.00 
ความพอเพียงของงบประมาณและ
เหมาะสมต่อภาระงาน 4 11 14 4 3 - 36 

ร้อยละ 11.11 30.56 38.89 11.11 8.33 - 100.00 
ความล่าช้าในการปฏิบั ติงานจาก
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหาร 

1 6 9 6 13 1 36 

ร้อยละ 2.78 16.67 25.00 16.67 36.11 2.78 100.00 
ก า ร ข า ดค ว า ม คล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน - 8 6 11 11 - 36 

ร้อยละ - 22.22 16.67 30.56 30.56 - 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ในกลุ่มคําถามที่ 2 มีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรว่าระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กรเป็นสําคัญและเป็นกลไกสําคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 2 พบว่า บุคลากรของ สบ. ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรที่ผ่านมา 
ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
 บุคลากรของ สบ. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความเหมาะสมกันระหว่างพันธกิจในปัจจุบันขององค์กร ทั้ง
บทบาท ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน โดยเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 36.11เห็นด้วยมาก
ร้อยละ 36.11 และเมื่อรวมกับข้อคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 8.33 พบว่า กลุ่มบุคลากรที่
ส่วนใหญ่เห็นด้วยต้ังแต่ระดับเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นถึง ร้อยละ 80.55 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดของ สบ. 

 
ในประเด็นเรื่องความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน พบว่า บุคลากรของ สบ.เห็นว่า

มีงบประมาณเพียงพอในระดับที่เห็นด้วยมากถึงเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.44 ขณะที่คนที่เห็นด้วยน้อย
ถึงเห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.45และไม่เห็นด้วยกับประเด็นด้านงบประมาณที่มีต่อการดําเนินงานตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.11 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของ สบ. น่ันหมายความว่าในเร่ือง
ความเหมาะสมของงบประมาณต่อภาระงาน บุคลากร สบ. ส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นด้านความพอเพียงของ
งบประมาณต่อการดําเนินงานไม่เป็นประเด็นที่สําคัญมากนัก 
 

สําหรับประเด็นความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร พบว่า มีผู้
ไม่เห็นด้วยกับความล่าช้าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 2.78 ขณะที่ มีผู้ที่เห็นด้วยน้อยคิดเป็นร้อยละ 16.67ผู้ที่เห็นด้วย
ปานกลางถึงเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 41.67 และเห็นด้วยมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.11 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดของ สบ. ดังน้ัน หากรวมผลของผู้ที่มีความเห็นว่ามีความล่าช้าในการปฏิบัติงานจาก
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารในระดับเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุด พบว่ามีร้อยละของผู้
เห็นด้วยสูงถึงร้อยละ 77.78จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของ สบ. ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปส. ประสบ
ปัญหาด้านความล่าช้าของการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นอย่างมาก 

 
สําหรับ ความคิดเห็นของบุคลากร สบ. ต่อประเด็นการขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละ

หน่วยงาน พบว่า เป็นปัญหาที่บุคลากร สบ. ให้ความสําคัญและเชื่อว่ามีผลต่อการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาคําตอบที่มีผู้เห็นด้วยปานกลางจนถึงเห็นด้วยมากที่สุด พบว่า มีร้อย
ละถึงร้อยละ 77.79 ขณะที่ในส่วนของผู้ที่เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.22 โดยไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย 

 
กล่าวโดยสรุป จากทัศนคติของบุคลากร สบ. แสดงให้เห็นว่า ปัญหาสําคัญด้านการบริหารจัดการองค์กรที่

มีผลต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ปัญหาความล่าช้าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นปัญหาสําคัญย่ิงขององค์กร ทั้งน้ีที่ปรึกษาเล็งเห็นว่าปัญหาในด้านการบริหารจัดการ
อาจมีสาเหตุเช่ือมโยงมาจากข้อจํากัดตามกรอบภารกิจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายด้วย  
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ตารางที่ ฉ-8 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สบ. ในการตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 

 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 3: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ภ า ย น อ ก
องค์กร 

ความจําเป็นต้องมีหน่วยงานสําหรับ
กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการ
ทํ า ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ข้ า ไ ป
ตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน 
ณสถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการ
หรือพ้ืนที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2 4 12 12 6 - 36 

ร้อยละ 5.56 11.11 33.33 33.33 16.67 - 100.00 
คว าม เ ชื่ อ ม่ั น แ ล ะทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
ภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไข
ปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

1 2 11 13 9 - 36 

ร้อยละ 2.78 5.56 30.56 36.11 25.00 - 100.00 
ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ ปส.
ที่มีต่อทุกภาคส่วนที่อยู่ภายนอกองค์กร - 9 16 3 7 1 36 

ร้อยละ - 25.00 44.44 8.33 19.44 2.78 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 3 ว่าด้วยทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร พบว่า

บุคลากรของ สบ. เห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการทํางานของ 
ปส. เองมากย่ิงขึ้นโดยสะท้อนได้จากผลของแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยในระดับปานกลางถึงมากที่สุดถึงร้อยละ83.33 

 
สําหรับเรื่องของความเช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไขปัญหาความคล่องตัว

ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้น พบว่า หากแก้ไขปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้แล้วย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อภายนอกมากย่ิงขึ้น โดยมีผู้เห็นด้วยในระดับมาก อยู่ที่ประมาณร้อยละ 36.11 เห็นด้วย
มากท่ีสุด ร้อยละ 25.00หรือรวมกันถึงร้อยละ 61.11 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลจากความคิดเห็นของบุคลากร 
ปส. ในแง่ภาพลักษณ์ของ ปส. ต่อภายนอกที่มีในปัจจุบัน พบว่า ภาพลักษณ์ปัจจุบันของ ปส. อยู่ในระดับปาน
กลาง หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 
 
 1.3 สรุปผลการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงานของ ปส. 
 

จากการวิเคราะห์ผลในขั้นตอนการศึกษาต่างๆ ทั้งในจากวิเคราะห์ประเมินแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การของ ปส. ตลอดจน การสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมมนากลุ่มย่อยที่ผ่านในขั้นตอนการศึกษาโครงการฯ ระยะที่ 1 
แล้ว ที่ปรึกษาจึงได้ทําการสรุปและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญปัจจัยต่างดดยแบ่งได้เป็นหลายมิติ และมีการ
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วิเคราะห์ในระดับรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละมิติด้วย เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและยืนยันความถูกต้องของผล
การศึกษาที่มาจากหลายขั้นตอนดังกล่าว  

 

ผลการศึกษาดังกล่าวจําแนกตามปัจจัยต่างๆ ในทุกมิติจะทําให้ ปส. ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการ
ดําเนินงานทั้งในเชิงส่งเสริม และเหนี่ยวรั้งการดําเนินงานของ ปส. ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดลําดับความสําคัญจะนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเป็นประโยชน์และตรงประเด็นปัญหามากที่สุด
ต่อไปโดยปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. สามารถจําแนกได้เป็นปัจจัย 2 กลุ่ม
ได้แก่  

 

1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร  

2) ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งในมิติของผลการดําเนินงานของ ปส. ที่มีต่อภายนอก และ
มิติของปัจจัยภานอกที่กระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. ประกอบได้ด้วย มิติด้านภาพลักษณ์ มิติด้าน
ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ มิติด้านเทคโนโลยี มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละมิติมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 ก. มิติด้านองค์กร 
 

องค์กร ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

เป็นองค์กรเดียวในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัย
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ - 1 2 7 26 36 

ร้อยละ -  2.78 5.56 19.44 72.22 100.00  
เป็นศูนย์กลางความรู้เก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีมีความรู้
ความชํานาญในเร่ืองรังสี 

- - 5 13 18 36 

ร้อยละ - - 13.89 36.11 50.00 100.00  
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานปรมาณู (การดําเนินการตามพันธกรณี) - - 2 11 23 36 

ร้อยละ - - 5.56 30.56 63.89 100.00  
ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐ เช่น การไปร่วมประชุม
และฝึกอบรมในต่างประเทศ 

- - 4 17 15 36 

ร้อยละ - - 11.11 47.22 41.67 100.00  
การสื่อสารกันภายในองค์กรมีน้อยทําให้ขาดเชื่อมโยง
สนับสนุนกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

- - 12 9 15 36 

ร้อยละ - - 33.33 25.00 41.67 100.00  
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
เป็นผลให้หน่วยงานภายนอกขาดความเข้าใจบทบาท
ของปส. 

- 2 11 10 13 36 

ร้อยละ - 5.56 30.56 27.78 36.11 100.00  
ขาดการใช้ IT เข้ามาจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ที่เพียงพอ 

1 - 6 18 11 36 
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องค์กร ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

ร้อยละ 2.78 - 16.67 50.00 30.56 100.00  
ระบบงานสนับสนุนโดยรวม (Back Office) ของ
องค์ ก ร  อาทิ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการ
ดําเนินงานตามแผนงานต่างๆในเขิงบูรณาการการ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานฯ การติดตามและ
ประเมินผลแผนการดําเนินงานระบบการบริหารและ
ควบคุมงบประมาณ ระบบการประสานงานเชิงกลยุทธ์
ภายในองค์กร  เป็นต้นยังขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- - 9 17 10 36 

ร้อยละ - - 25.00 47.22 27.78 100.00  
ไม่มีสํานักงานในภูมิภาคทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- 3 10 8 15 36 

ร้อยละ - 8.33 27.78 22.22 41.67 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดมิติด้านองค์กร พบว่า บุคลากร สบ. ยังเช่ือมั่นว่าด้วยความเป็นหน่ึงเดียวของ
องค์กรด้านการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับสากลจะเป็นผลให้
การทํางานของ ปส. ดําเนินงานได้เป็นอย่างดี  
 

สําหรับรายละเอียดปัญหาที่สําคัญต่อการดําเนินงานของ องค์กร คือ ปัญหาประเด็นปัญหาสําคัญของ ปส. 
การขาดการส่ือสารและบูรณาการกันทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมีความ
เก่ียวข้องกับปัญหาการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)และการขาดหน่วยงานสนับสนุน (Back Office)ในการ
เป็นผู้ประสานและบูรณาการแผนการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงซึ่งปัญหาของประเด็นด้านหน่วยงาน
สนับสนุนอาจมีจากหลายสาเหตุทั้งในแง่ของระบบการติดตามประเมินผลที่ยังไม่สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานได้มากนัก ขณะเดียว ยังเป็นผลจากการวางแผนการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภารกิจ
ต่างๆ ยังมีการดําเนินงานที่แยกส่วนระหว่างกัน 

 
ดังน้ัน ปัญหาต่างๆ ข้างต้น จึงทําให้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. จําเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ระบบงานและเช่ือมต่องานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
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 ข. มิติด้านกฎหมาย 
 

กฎหมาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ ปส. ชัดเจน 4 5 15 11 1 - 36 

ร้อยละ 11.11 13.89 41.67 30.56 2.78 - 100.00  
จาก พ.ร.บ. จัดตั้ง พ.ศ. 2504 ทําให้ ปส.ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการดําเนินงานและสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีทีเ่ปลี่ยนไปได้ 

1 1 15 11 8 - 36 

ร้อยละ 2.78 2.78 41.67 30.56 22.22 - 100.00  
มีกระบวนการในการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลของ ปส.ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นไปอย่างล่าช้า 

- 2 11 9 13 1 36 

ร้อยละ - 5.56 30.56 25.00 36.10 2.78 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ปัญหาทางด้านกฎหมายถือเป็นเง่ือนไขสําคัญที่ส่งผลต่อการทําหน้าที่ของ ปส. ซึ่งปัญหาที่สะท้อนจาก
บุคลากรของ ปส. แล้วชัดเจนอย่างมาก คือ กฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนไปได้ ดังน้ัน การดําเนินงานของ ปส. จึงอาจไม่สามารถตอบสนองกับปัจจัยภายนอกได้อย่างแท้จริงซึ่ง
กฎหมายหลักที่มีผลโดยตรง คือ พ.ร.บ. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 หรือ พ.ร.บ. จัดต้ังองค์กร ปส. เอง 
 

ค. มิติด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

แนวทางการดําเนินงานขององค์กรไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2 13 12 9 - 36 

ร้อยละ - 5.56 36.11 33.33 25.00 - 100.00  
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ของ ปส.
และกระทรวงฯ ซ่ึงมุ่งเน้นในการทําหน้าที่ด้านการ
ส่ง เสริม/ พัฒนาเป็นสําคัญ  ขณะที่ปส .  ถือเ ป็น
หน่วยงานในด้านการกํากับดูแล ทําให้ไม่สามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ปส.ที่มีต่อยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวงได้ 

- 2 11 13 9 1 36 

ร้อยละ -    6.88  37.04  33.86  22.22  2.78 100.00  
ไม่มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการทําให้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยากอีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์บ่อยครั้งทําให้ไม่สามารถ
วางแผนและจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรที่รองรับ
เป้าหมายในระยะยาวได้ 

- 1 9 18 8 - 36 

ร้อยละ -  2.78 25.00 50.00 22.22 - 100.00  
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

ปส. มีความยุ่งยากในการของบประมาณ เนื่องจากมี
ภารกิจไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ - 1 11 16 8 - 36 

ร้อยละ - 2.78 30.56 44.44 22.22 - 100.00  
ค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน (เป้าหมาย)ตัวชี้วัดไม่
ท้าทาย 

1 2 15 11 7 - 36 

ร้อยละ 2.78 5.56 41.67 30.56 19.44 - 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดมิติความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ปส. และระดับกระทรวง พบว่า ปส. ยังไม่
มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ปส. กับระดับกระทรวงทําให้การประเมินในลักษณะผลสําเร็จระดับผลกระทบ 
(Impact)ไม่สามารถประเมินได้อยางแท้จริง ขณะเดียวกันแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีการดําเนินงานกันในแต่ละปี
น้ันยังเป็นแผนงาน/โครงการซึ่งไม่ได้มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการไว้เพ่ือให้เกิดการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือตอบสนองการดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงนโยบาย แล้วด้วยปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการของบประมาณ
ของ ปส. จากหน่วยงานระดับกระทรวงเพราะมีเป้าหมายและแผนที่ไม่เช่ือมต่อกัน 
 

ง. มิติด้านงบประมาณ 
 

งบประมาณ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

งบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจํากัดไม่สอดคล้องกับ
ภาระงานในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

- 3 8 11 14 36 

ร้อยละ - 8.33 22.22 30.56 38.89 100.00  
ไม่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ (เม่ือ
พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือในแต่ละ
ปีงบประมาณ) 

- 2 9 15 10 36 

ร้อยละ - 5.56 25.00 41.67 27.78 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดของงบประมาณ พบว่า ปัญหาที่แท้จริงในมิติด้านงบประมาณของ ปส. เกิดขึ้น
จากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งประเด็นดังกล่าวเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาจาก
การมีระบบติดตามประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ปัญหาที่ชัดเจนอย่างย่ิงจากการวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ คือ แม้ว่าจะมีข้อจํากัดการด้านงบประมาณแต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเบิกจ่ายปัญหาประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายถือเป็นปัญหาสําคัญอย่างย่ิงในทัศนคติของบุคลากร ปส. 
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จ. มิติด้านบคุลากร 
 

บุคลากร ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและมีนักวิชาการที่มี
ความเช่ียวชาญสูง โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

- 1 9 11 15 - 36 

ร้อยละ -    2.78 25.00 30.56 41.67 - 100.00  
ไม่มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบทําให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
(เข่น การบริหารอัตรากําลัง การจัดการอาชีพการบริหาร
บุคลากรมีความสามารถระดับสูง การบริหารผลการดําเนินงาน
การจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่
ละตําแหน่งและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ฯลฯเป็น
ต้ น ) ไ ม่ ส อดคล้ อ ง กับคว ามต้ อ ง ก า รขอ งอ งค์ ก ร แล ะ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรตลอดจนไม่สามารถทําให้
องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด้านต่างๆได้อย่าง
ย่ังยืน 

- - 8 11 17 - 36 

ร้อยละ - - 22.22 30.56 47.22 - 100.00  
มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ทําให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การทํางานจากบุคลากรที่ มีประสบการณทํางานสูงไปสู่
บุคคลากรในรุ่นถัดไปมีข้อจํากัด 

- 1 7 11 17 - 36 

ร้อยละ - 2.78 19.44 30.56 47.22 - 100.00  
มีการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรบ่อยครั้งทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
มีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์บ่อยครั้งและบุคคลากรในองค์กรยัง
ขาดการปรับตัว เพ่ือรองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- 2 9 8 17 - 36 

ร้อยละ - 5.56 25.00 22.22 47.22 - 100.00  
บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่
อาจแปลงแนวคิดต่างๆที่ระดมความคิดเห็นไปสู่การกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

- 2 5 17 12 - 36 

ร้อยละ - 5.56 13.89 47.22 33.33 - 100.00  
บุคลากรทุกระดับมีการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
เ ก่ียว กับแผนยุทธศาสตร์  เช่นวิสั ยทัศน์  วัต ถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ 

1 9 11 10 3 2 36 

ร้อยละ 2.78 25.00 30.56 27.78 8.33 5.56 100.00  
บุคลากรมีความม่ันใจต่อบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้นํา
องค์กรไปสู่ทิศทางที่ ถูกต้องและประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

2 11 8 8 5 2 36 

ร้อยละ 5.56 30.56 22.22 22.22 13.89 5.56 100.00  
บุคลากรมีความกระตือรือล้นมุ่งม่ันและทุ่มเทการทํางานเพ่ือให้
แผนงานและโครงการตามแผนยูทธศาสตร์(ตามความ
รับผิดชอบ)ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

1 8 16 5 4 2 36 

ร้อยละ 2.78 22.22 44.44 13.89 11.11 5.56 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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 สําหรับประเด็นการจัดลําดับความสําคัญด้านบุคลากรถือเป็นประเด็นสําคัญ เน่ืองจาก ถือเป็นพ้ืนฐาน
หลัก (Back-bone) ของการบริหารงานและดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากการศึกษา พบว่า แม้ว่า 
ปส. จะเป็นแหล่งรวมของบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช้ันสูง แต่เมื่อพิจารณาในมิติของระบบการ
บริหารงานบุคคลแล้ว ปส. ยังขาดการบริหารองค์ความรู้ที่ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ ปส. ให้มีคุณภาพและ
เช่ียวชาญ 
 
 นอกจากน้ี จากการที่มีการปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หมายรวมถึงยุทธศาสตร์ของ ปส. บ่อยคร้ังได้ส่งผล
กระทบอย่างย่ิงต่อการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับแนวทางของ ปส. ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นนอกจากปัญหาในการปรับตัว
ของบุคลากรแล้วยังทําให้ บุคลากรของ ปส. ขาดความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหารองค์กร และขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าที่อันนําไปสู่การทํางานที่เน้นงานประจํา (Routine) ที่เคยดําเนินงานมา ทั้งย้ังไม่ให้ความสนใจต่อ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งส่งกระทบต่อระบบการบริหารจัดการในภาพรวมอีกด้วย 
 

ฉ. มิติด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

ภาพลักษณ์ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีตํารา/เอกสารการอบรมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ที่เป็นภาษาไทยทําให้ประชาชนมีมีความเข้าใจและมี
ความรู้ดังกล่าวมากย่ิงขึ้น 

- 9 12 9 4 2 36 

ร้อยละ - 25.00 33.33 25.00 11.11 5.56  100.00  
มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน
ยังไม่เพียงพอต่อภายนอกทําให้ภาคส่วนต่างๆขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่เข้าใจภาพลักษณ์
ขององค์กร 

- 3 12 11 8 2 36 

ร้อยละ - 8.33 33.33 30.56 22.22 5.56  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 สําหรับผลการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญในประเด็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อภายนอก พบว่า 
ภาคส่วนต่างๆ ภายนอกองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี ขณะเดียวกันยังไม่มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และการทํางานของ ปส. แม้ว่าจะมีการจัดทําตํารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้จากทาง ปส. แล้วก็ตาม 
ดังน้ัน ปส. จึงควรมีแนวทางการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น 
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ช. มิติด้านเศรษฐศาสตร ์
 

เศรษฐศาสตร ์ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

กรอบความร่วมมือสากลที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีหรือ
มีพันธกรณีอยู่และในอนาคต อาทิ กรอบความร่วมมือ
ด้านพลังงานของอาเซียนจะส่งผลให้การทําหน้าที่ของ 
ปส. มีความเข้มข้นและสําคัญมากย่ิงขี้น 

- 1 14 12 9 36 

ร้อยละ - 2.78 38.89 33.33 25.00 100.00  
การขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรมทําให้งมีการนํา
เทค โน โลยี ด้ าน รั ง สี ไ ป ใช้ เ พ่ื อ เ พ่ิ มผลผลิ ตทา ง
อุตสาหกรรมมากขึ้น 

- 1 12 15 8 36 

ร้อยละ -  2.78 33.33 41.67 22.22 100.00  
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มที่จะทําให้
เกิดการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ือประโยชน์ทาง
พลังงานมากยิ่งขึ้น 

- 3 15 13 5 36 

ร้อยละ -  8.33 41.67 36.11 13.89 100.00  
ประเทศเพ่ือนบ้านมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย
เหตุนี้การทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์มาก
ย่ิงขึ้นและส่งผลให้บทบาทของ ปส.มีความชัดเจนและ
สําคัญมากย่ิงขึ้น 

- 5 5 12 14 36 

ร้อยละ -  13.89 13.89 33.33 38.89 100.00  
แนวโน้มผู้ใช้บริการรังสีในการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น - 1 9 13 13 36 

ร้อยละ -    2.78 25.00 36.11 36.11 100.00  
รัฐบาลให้ความสําคัญกับงานที่สร้างรายได้มากกว่างาน
ด้านกํากับดูแลความปลอดภัย 

1 3 7 12 13 36 

ร้อยละ 2.78 8.33 19.44 33.33 36.11 100.00  
นโยบายด้านพลังงานของรัฐมีแนวโน้มในการพ่ึงพา
พลังงานสํารองรูปแบบอ่ืนๆที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์
จากต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เป็นต้น 

- 3 9 15 9 36 

ร้อยละ -  8.33 25.00 41.67 25.00 100.00  
นโยบายการเมืองไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้
ยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ขาดความต่อเนื่องและชัดเจน 1 1 5 8 21 36 

ร้อยละ 2.78 2.78 13.89 22.22 58.33 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจย่อมมีผลให้เกิดการใช้นิวเคลียร์ในแง่
พลังงาน และรังสีในแง่การพัฒนาปรับปรุงการผลิตของอุตสาหกรรมมากขึ้น ตลอดจนการใช้รังสีเพ่ือการแพทย์ก็มี
แนวโน้มในด้านการให้บริการมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ปัจจัยในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์จากภายนอกจึงมีแนวโน้มผลักดันไป
ในทิศทางบวกเพ่ิมมากขึ้นย่ิงมีผลต่อกรอบและวิธีการดําเนินงานของ ปส. ตามไปด้วย  
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 นอกจากน้ี จากการจัดลําดับความสําคัญในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า ไทยควรมีนโยบายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศมีชัดเจนซึ่งมีผลดีต่อแนวทางการทํางานของ ปส. โดยตรงในฐานะที่ต้องทําหน้าที่กํากับดูแล
ในกรณีที่มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ ขณะเดียวกันผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจอีกประการและจะ
กระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของ ปส. คือ นโยบายด้านนิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจะทําให้ ปส. ต้อง
ปฏิบัติในลักษณะการเฝ้าระวังผลกระทบด้านนิวเคลียร์จากภายนอก แม้ว่าประเทศอาจจะไม่มีนโยบายการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ตาม 
 

ซ. มิติด้านเทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยี ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ
เพ่ิมสูงขึ้น 

- 2 8 18 7 1 36 

ร้อยละ - 5.56 22.22 50.00 19.44 2.78 100.00  
นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือกทั้งยังมีบทบาทในการ
เพ่ิมคุณภาพชีวิต เช่น radiation medicine 
เทคโนโลยีด้านการแพทย์/รังสี เพ่ิมมากข้ึน 

- 1 10 17 7 1 36 

ร้อยละ - 2.78 27.78 47.22 19.44 2.78 100.00  
การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ หรือเทคโนโลยีอื่นโดยไม่
ต้องพ่ึงพาพลังงานนิวเคลียร์ 1 4 16 9 5 1 36 

ร้อยละ 2.78 11.11 44.44 25.00 13.89 2.78 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากมิติทางด้านเทคโนโลยี พบว่า ความก้วหน้าทางเทคโนโลยีภาคการผลิตและบริการในอนาคตยัง
จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีต่อไป ดังน้ันจึงยังจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่าง
เข็มงวดต่อไปซึ่งมีผลโดยตรงต่อบทบาทของ ปส. ในอนาคต อย่างไรก็ดี ปัจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของ ปส. 
คือ นโยบายระดับชาติของรัฐบาล  
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ฌ. มิติด้านสังคม 
 

ด้านสังคม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีการเผยแพร่ข่าวสารทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมมากข้ึน - 2 13 15 5 1 36 

ร้อยละ - 5.56 36.11 41.67 13.89 2.78  100.00  
สังคมไทยยังมีความรู้และความเข้าใจด้านนิวเคลียร์
จํากัด 

- 1 5 16 13 1 36 

ร้อยละ -  2.78 13.89 44.44 36.11 2.78  100.00  
สังคมยังขาดความเชื่อม่ันในการกํากับและไม่มีความ
ม่ันใจความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และรังสีตลอดจน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์

- 1 4 15 15 1 36 

ร้อยละ - 2.78 11.11 41.67 41.67 2.78  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

หากพิจารณามิติจากภายนอกถึงความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสังคมภายนอกต่อนิวเคลียร์ 
และรังสี พบว่า สังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างมากซึ่งเป็นเหตุไปสู่
ความร่วมมือ งานด้านการเฝ้าระวัง และนําไปสู่ผลต่อภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นการกํากับดูแลของ ปส. ตามไปด้วย  
ดังน้ัน กลไกหน่ึงที่สําคัญและช่วยให้เกิดความรู้แก่สังคมมากข้ึน ปส. จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 
และเพ่ิมวิธีการชักจูงใจสังคมไทยให้สนใจในประเด็นด้านนิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น ทั้งประโยชน์แก่ภาคสังคม 
และการปฏิบัติงานของ ปส. ที่จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 
ญ. มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 

สิ่งแวดล้อม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

ภาวะโลกร้อนกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกทําให้
ต้องปรับตัวตามแนวโน้มความต้องการพลังงานทดแทน 

- 1 8 12 14 1 36 

ร้อยละ - 2.78 22.22 33.33 38.89 2.78  100.00  
การเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากประเทศเพ่ือนบ้านทํา
ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

- 4 8 10 13 1 36 

ร้อยละ  - 11.11 22.22 27.78 36.11 2.78  100.00  
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทําให้มีการหา
พลังงานทางเลือก 

- - 4 13 18 1 36 

ร้อยละ - - 11.11 36.11 50.00 2.78  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงและความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้นทั้งในระดับสากลและ
ภายในประเทศ ด้วยเหตุน้ี จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศ ดังน้ัน 
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ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปส. น้ันจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้ความรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนแก่ภายนอกองค์กรมากย่ิงขึ้น  

 
ขณะที่ มิติด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของพลังงาน จากสถาณการณ์ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองน้ันย่อมส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก และพลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นทางเลือกที่
สําคัญมากขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากพิจารณาด้านเสถียรภาพด้านพลังงานเป็นสําคัญ 
 
2. สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนวิเคลียร์ (สน.) 

 
 2.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 
 เบ้ืองต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ร้อยละบุคลากรของสํานักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 
(สน.) อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.29ของบุคลากร สน. ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
ขณะที่บุคลากรในช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นช่วงอายุที่มีร้อยละน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ ฉ-9 จํานวนและร้อยละช่วงอายุของบุคลากรของ สน. 
 

เพศ จํานวน/ร้อยละ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี ไม่ระบุ รวม 

ชาย จํานวน 1 5 2 - - - 8 

 ร้อยละ 12.50  62.50 25.00 - - - 57.14 

หญิง จํานวน 1 4 - - - - 5  

 ร้อยละ 20.00 80.00 - - - - 35.71  

ไม่ระบุ จํานวน - - 1 - - - 1 

 ร้อยละ - - 100.00 - - - 7.14 

รวม จํานวน 2 9 3 - - - 14 

 ร้อยละ 14.29  64.29 21.43 - - - 100.00  

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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แผนภาพที่ ฉ-3 ร้อยละช่วงอายุของบคุลากรของ สน. 
 

 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างอัตรากําลังของ สน. น้ันมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นสําคัญ มี
จํานวนทั้งสิ้น 8คน จากทั้งสิ้น 14 คน อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ตามสาขาวิชาจะเห็นได้ว่า สน. มีบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์เป็นสําคัญโดยมีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ในขณะที่ด้านบริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์มีจํานวน
เพียง 1 คน 
 

ตารางที่ ฉ-10 จํานวนและร้อยละบคุลากรจําแนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา 
 

การศึกษา 
 

ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร ์ จํานวน 1 6 3 2 12 
 ร้อยละ 8.33 50.00 25.00 16.67 85.74 
บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ จํานวน - 1 - - 1 
 ร้อยละ -  100.00 - -  7.14  
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ จํานวน - - - - - 
 ร้อยละ -    - - -    - 
อื่นๆ จํานวน - - - - - 
 ร้อยละ - - - -    - 
ไม่ระบุ จํานวน - 1 - - 1 
 ร้อยละ - 100.00 - - 7.14 
รวม จํานวน 1 8 3 2 14 
 ร้อยละ 7.14 57.14 21.43 14.29 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
  

14.29

64.29

21.43

0.00 0.00 0.00

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี ไม่ระบุ

ร้อยละช่วงอายุของบุคลากร 
สน.
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แผนภาพที่ ฉ-4 ร้อยละบุคลากรจําแนกตามสาชาวิชาจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์ถึงบุคลากรที่ได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อของ สน. พบว่ามีบุคลากรได้รับ
ทุนทั้งสิ้น 7คน โดยจําแนกเป็นระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 1คน (ร้อยละ 14.29) ปริญญาตรี 5 คน (ร้อยละ 71.43) 
และปริญญาโท 1คน (ร้อยละ 14.29) จากข้อมูลแบบสอบถาม ทั้งน้ีบุคลากรที่ได้รับทุนศึกษาต่อมีระยะเวลาในการ
ใช้ทุนที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะใช้ทุนมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 71.43) 
 

ตารางที่ ฉ-11 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ผู้ได้รับทุน ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม 

จํานวน 1 5 1 - - 7 
ร้อยละ 14.29 71.43 14.29 - - 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ ฉ-12 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามระยะเวลาที่ใชทุ้น 
 

ระยะเวลาใช้ทุน 1-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 
จํานวน (คน) 2 5 7 
ร้อยละ 28.57 71.43 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ดังน้ัน โครงสร้างองค์กรตามท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแบบสอบถามแล้วจึงสามารถให้ข้อสรุปภูมิ
หลังและโครงสร้างบุคลากรเพ่ือสะท้อนแนวทางการทํางานขององค์กรที่มุ่งเน้นการทํางานในทางเทคนิคเป็นสําคัญ 
โดยเป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 ปี) อยู่เป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุน้ี แนวทาง

 8.33  -    -   

 50.00 

 100.00  100.00 

 25.00 

 -    -   
 16.67 

 -    -   

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ ไม่ระบุ

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรต่อกระบวนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรจําแนก
ตามมิติต่างๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น ที่ปรึกษาจึงจะทําการวิเคราะห์การประเมินผลเพ่ิมเติมในกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่ง
จะเป็นกําลังหลักของ ปส. ต่อไปในอนาคตว่ามีทัศนคติต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างไรโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 2.2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร ปส. ที่มีต่อการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 
 ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อการประเมินทัศนคติขององค์กร (Mind-set) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ทัศนคติ ได้แก่  
 

1) กลุ่มที่ 1: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
2) กลุ่มที่ 2: ทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
3) กลุ่มที่ 3: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 

 
ลักษณะการวิเคราะห์และประเมินผลที่ใช้เป็นไปในลักษณะการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ภายใต้เง่ือนไขประเด็นที่ได้รวบรวมจาก ปส. เองแล้วทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การรวบรวมผลการประเมิน
องค์กรที่มีจากในอดีต สําหรับผลการวิเคราะห์ในทั้ง 3 กลุ่มซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ ฉ-13 ผลการวเิคราะห์ทัศนคติบุคลากร สน. ในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์

 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 1: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและสอดคล้องกับ
พันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีด
ความสามารถขององค์กร 

1 2 7 3 1 

- 

14 

ร้อยละ 7.14 14.29 50.00 21.43 7.14 - 100.00 
การดําเนินงานของบุคลากรท่ีสามารถ
ทํางานตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. 

- 1 5 6 2 
- 

14 

ร้อยละ - 7.14 35.71 42.86 14.29 - 100.00 
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

- - 5 5 3 1 14 

ร้อยละ - - 35.71 35.71 21.43 7. 14 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ทัศนคติตามคําถามกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์น้ันได้ว่าเป็นส่วนคําถามที่สําคัญต่อการประเมินผลองค์กรอย่างย่ิง เน่ืองจาก คําตอบที่ได้รับเป็นผล
สะท้อนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรเอง ดังน้ัน หากการองค์ประกอบในทุก
ส่วนงานของ ปส. มีพ้ืนฐานจากการดําเนินงานตามแผนงานของยุทธศาสตร์จริงแล้ว ประเด็กหลักที่ต้องพิจารณา
ก่อนเป็นอันดับแรก คือ วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นระดับที่ท้าทายหรือไม่ และมีบุคลากรของ ปส. น้ันให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดที่ตนเองได้รับหรือไม่ ซึ่งในส่วนการวิเคราะห์ความเหมาะสมและคุณภาพของ
ตัวช้ีวัดที่ปรึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์ไว้แล้วในเน้ือหาบทท่ี 3 โดยผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4 จะเน้นการวิเคราะห์
ในเชิงปริมาณเพ่ือสะท้อนความคิดเก็นในภาพรวมขององค์กรต่อแผนยุทธศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งแวดล้อม
ภายใน/นอก องค์กร 

 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด พบว่า บุคลากรของ สน. ค่อนข้างมีความเช่ือมั่นว่าตนเองได้ดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีความท้าทาย2โดยเมื่อพิจารณาในแง่ที่ตนเองสามารถดําเนินงานได้ตามตัวช้ีวัด
หรือไม่น้ันพบว่าเป็นไปในมิศทางเดียวกัน คือ บุคลากรของ สน. เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถทํางานได้ตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของคะแนนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นด้วยต้ังแต่ในระดับ
ปานกลางไปจนถึงเห้นด้วยมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ 
 

ด้วยเหตุน้ี เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของบุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
แล้ว เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือให้คําตอบดังกล่าวจึงจําเป็นต้องศึกษาโดยใช้สมการถดถอย (Regression Equation) 
ในการหาปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant)จากหัวข้อการประเมินกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยทัศนคติในการ
ดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สามารถเขียนสมการวัตถุประสงค์ (Objective Equation) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สน. โดยมีรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 
 
  

                                                            
2บุคลากรของ สน. มีความเชื่อม่ันว่าตนเองได้ดําเนินงานท่ีมีความท้าทายภายใต้วิสัยทัศน์ โดยมีความเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อย
ละ 50.00 มีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 21.43 และเม่ือรวมกับผู้ตอบว่าเห็นด้วยมากท่ีสุดจะมีถึง ร้อยละ 78.57 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดของ สน. 

ขณะเดียวกัน เม่ือมีการให้ประเมินตนเองในความเชื่อว่าตนเองได้ดําเนินงานตรงตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ขององค์กร
แล้วหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด เม่ือรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 
92.86ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้เห็นด้วยในระดับมาก (ร้อยละ 42.86) รองลงมาเป็นผู้เห็นด้วยปานกลาง (ร้อยละ 35.71) และผู้เห็นด้วย
มากท่ีสุด (ร้อยละ 14.29) เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความเห็นด้วยระดับอ่ืนๆ ก็สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองในหัวข้อท่ี 3 ใน
แง่ของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดขององค์กรซ่ึงให้ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถสอดคล้องกับ
คําถามท่ี 2 
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y  = c + x1 + x2 + e 
 
 โดยที่ 
 
 y  =  การดําเนินงานของบุคลากรที่สามารถทํางานตอบสนองต่อเป้าหมาย 
    เชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. (หรือจากข้อ 2 หัวข้อที่ 2 ของ 
    แบบประเมิน)     
 x1  = ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรและสอดคล้อง 
    กับพันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร 
    (หรือจากข้อ 1 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 แบบประเมิน) 
 x2  = การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์(หรือจากข้อ 3 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 ของแบบ
ประเมิน) 

 c = ค่าคงที่ 
 e = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
ตารางที่ ฉ-14 ปัจจัยที่มีผลในการบรรลเุปา้หมายเชิงยุทธศาสตร ์

 
 Coef. P>t 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและสอดคล้องกับพันธกิจ สถานการณ์
ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร 

0.262  0.272 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

0.219  0.239 

ค่าคงท่ี 2.055 0.031** 
 หมายเหตุ: R-squared= 0.263 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยสามารถ
อนุมานได้ว่าปัจจัยด้านความเช่ือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรน้ันมีความท้าทายและเหมาะสมกับการทํางานของ ปส. 
อย่างย่ิง และปัจจัยทัศนคติว่าตนเองสามารถดําเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัดได้เป็นอย่างดี ไม่มีผลต่อการทํางาน
ของบุคลากรของ ปส. ในการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
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ตารางที่ ฉ-15 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สน. ต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 2: 
ทั ศ น ค ติ ต่ อ
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
องค์กร 

ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ 
ปัจจุบันขององค์กร บทบาท ขอบเขต 
หน้ าที่ และความ รับ ผิดชอบตาม
ตําแหน่งงาน (Job description) 

- 2 6 5 1 - 14 

ร้อยละ - 14.29 42.86 35.71 7.14 - 100.00 
ความพอเพียงของงบประมาณและ
เหมาะสมต่อภาระงาน 1 3 8 2 - - 14 

ร้อยละ 7.14 21.43 57.14 14.29 - - 100.00 
ความล่าช้าในการปฏิบั ติงานจาก
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหาร 

- 1 2 7 4 - 14 

ร้อยละ - 7.14 14.29 50.00 28.57 - 100.00 
ก า ร ข า ดค ว า ม คล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 1 2 1 4 6 - 14 

ร้อยละ 7.14 14.29 7.14 28.57 42.86 - 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ในกลุ่มคําถามที่ 2 มีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรว่าระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กรเป็นสําคัญและเป็นกลไกสําคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 2 พบว่า บุคลากรของ สน. ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรที่ผ่านมา 
ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
 บุคลากรของ สน. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความเหมาะสมกันระหว่างพันธกิจในปัจจุบันขององค์กร ทั้ง
บทบาท ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน โดยเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 42.86เห็นด้วยมาก
ร้อยละ 35.71 และเมื่อรวมกับข้อคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ร้อยละ 7.14พบว่า กลุ่มบุคลากรท่ี
ส่วนใหญ่เห็นด้วยต้ังแต่ระดับเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นถึง ร้อยละ 85.71 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดของ สน. 

 
ในประเด็นเรื่องความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน พบว่า บุคลากรของ สน.เห็นว่า

มีงบประมาณเพียงพอในระดับที่เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 14.29 ขณะที่คนที่เห็นด้วยน้อยถึงเห็นด้วยปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 78.57และไม่เห็นด้วยกับประเด็นด้านงบประมาณที่มีต่อการดําเนินงานตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.14จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดของ สน. น่ันหมายความว่าในเรื่องความเหมาะสม
ของงบประมาณต่อภาระงาน บุคลากร สน. ส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นด้านความพอเพียงของงบประมาณต่อการ
ดําเนินงานไม่เป็นประเด็นที่สําคัญมากนัก 
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สําหรับประเด็นความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร พบว่า ไม่
มีผู้ไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ มีผู้ที่เห็นด้วยน้อยคิดเป็นร้อยละ 7.14ผู้ที่เห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วย
มากคิดเป็นร้อยละ 64.29 และเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.57 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของ สน. 
ดังน้ัน หากรวมผลของผู้ที่มีความเห็นว่ามีความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหารในระดับเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุด พบว่ามีร้อยละของผู้เห็นด้วยสูงถึงร้อยละ 92.86จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของ สน. ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปส. ประสบปัญหาด้านความล่าช้าของการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นอย่างมาก 

 
สําหรับ ความคิดเห็นของบุคลากร สน. ต่อประเด็นการขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละ

หน่วยงาน พบว่า เป็นปัญหาที่บุคลากร สน. ให้ความสําคัญและเช่ือว่ามีผลต่อการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาคําตอบที่มีผู้เห็นด้วยปานกลางจนถึงเห็นด้วยมากที่สุด พบว่ามีร้อย
ละถึงร้อยละ 78.57 ขณะที่ในส่วนของผู้ที่เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 14.29 และผู้ที่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 
7.14 

 
กล่าวโดยสรุป จากทัศนคติของบุคลากร สน. แสดงให้เห็นว่า ปัญหาสําคัญด้านการบริหารจัดการองค์กรที่

มีผลต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ปัญหาความล่าช้าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นปัญหาสําคัญย่ิงขององค์กร ทั้งน้ีที่ปรึกษาเล็งเห็นว่าปัญหาในด้านการบริหารจัดการ
อาจมีสาเหตุเช่ือมโยงมาจากข้อจํากัดตามกรอบภารกิจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายด้วย  
 

ตารางที่ ฉ-16 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สน. ในการตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 3: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ภ า ย น อ ก
องค์กร 

ความจําเป็นต้องมีหน่วยงานสําหรับ
กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการ
ทํ า ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ข้ า ไ ป
ตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน 
ณสถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการ
หรือพ้ืนที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- 1 4 3 4 2 14 

ร้อยละ - 7.14 28.57 21.43 28.57 14.29 100.00 
คว าม เ ชื่ อ ม่ั น แ ล ะทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
ภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไข
ปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

- 2 6 3 3 - 14 

ร้อยละ - 14.29 42.86 21.43 21.43 - 100.00 
ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ ปส.
ที่มีต่อทุกภาคส่วนที่อยู่ภายนอกองค์กร 1 3 9 - 1 - 14 

ร้อยละ 7.14 21.43 64.29 - 7.14 - 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 3 ว่าด้วยทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร พบว่า
บุคลากรของ สน. เห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการทํางานของ 
ปส. เองมากย่ิงขึ้นโดยสะท้อนได้จากผลของแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยในระดับปานกลางถึงมากที่สุดถึงร้อยละ 92.86 

 
สําหรับเรื่องของความเช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไขปัญหาความคล่องตัว

ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้น พบว่า หากแก้ไขปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้แล้วย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อภายนอกมากย่ิงขึ้น โดยผู้เห็นด้วยในระดับมากและระดับมากที่สุดมีสัดส่วนเท่ากันคือ
ร้อยละ 21.43หรือรวมกันถึงร้อยละ 42.86 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลจากความคิดเห็นของบุคลากร ปส. ในแง่
ภาพลักษณ์ของ ปส. ต่อภายนอกท่ีมีในปัจจุบัน พบว่า ภาพลักษณ์ปัจจุบันของ ปส. อยู่ในระดับปานกลาง หรือคิด
เป็นร้อยละ 42.86 
 
 2.3 สรุปผลการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงาน
ของ ปส. 
 

จากการวิเคราะห์ผลในขั้นตอนการศึกษาต่างๆ ทั้งในจากวิเคราะห์ประเมินแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การของ ปส. ตลอดจน การสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมมนากลุ่มย่อยที่ผ่านในขั้นตอนการศึกษาโครงการฯ ระยะที่ 1 
แล้ว ที่ปรึกษาจึงได้ทําการสรุปและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญปัจจัยต่างดดยแบ่งได้เป็นหลายมิติ และมีการ
วิเคราะห์ในระดับรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละมิติด้วย เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและยืนยันความถูกต้องของผล
การศึกษาที่มาจากหลายขั้นตอนดังกล่าว  

 

ผลการศึกษาดังกล่าวจําแนกตามปัจจัยต่างๆ ในทุกมิติจะทําให้ ปส. ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการ
ดําเนินงานทั้งในเชิงส่งเสริม และเหนี่ยวรั้งการดําเนินงานของ ปส. ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดลําดับความสําคัญจะนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์แต่ตรงประเด็นปัญหามากที่สุด
ต่อไปโดยปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. สามารถจําแนกได้เป็นปัจจัย 2 กลุ่ม
ได้แก่  

 

1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร  

2) ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งในมิติของผลการดําเนินงานของ ปส. ที่มีต่อ
ภายนอก และมิติของปัจจัยภานอกที่กระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. ประกอบได้ด้วย มิติด้าน
ภาพลักษณ์ มิติด้านผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ มิติด้านเทคโนโลยี มิติด้านสังคม และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม สําหรับผลการวิเคราะห์ในแต่ละมิติมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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 ก. มิติด้านองค์กร 
 

องค์กร ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

เป็นองค์กรเดียวในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัย
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ - 1 - 4 9 - 14 

ร้อยละ -  7.14 - 28.57 64.29 - 100.00  
เป็นศูนย์กลางความรู้เก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีมีความรู้
ความชํานาญในเร่ืองรังสี 

- - 3 5 6 - 14 

ร้อยละ - - 21.43 35.71 42.86 - 100.00  
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานปรมาณู (การดําเนินการตามพันธกรณี) - - 1 4 8 1 14 

ร้อยละ - - 7.14 28.57 57.14 7.14 100.00  
ได้รับสนับสนุนจากต่างประเทศและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐ เช่น การไปร่วมประชุม
และฝึกอบรมในต่างประเทศ 

- - 1 6 7 - 14 

ร้อยละ - - 7.14 42.86 50.00 - 100.00  
การสื่อสารกันภายในองค์กรมีน้อยทําให้ขาดเชื่อมโยง
สนับสนุนกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

- - 2 4 8 - 14 

ร้อยละ - - 14.29 28.57 57.14 - 100.00  
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
เป็นผลให้หน่วยงานภายนอกขาดความเข้าใจบทบาท
ของปส. 

- - 1 5 7 1 14 

ร้อยละ - - 7.14 35.71 50.00 7.14 100.00  
ขาดการใช้ IT เข้ามาจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ที่เพียงพอ 

- - - 5 9 - 14 

ร้อยละ - - - 35.71 64.29 - 100.00  
ระบบงานสนับสนุนโดยรวม (Back Office) ของ
องค์ ก ร  อาทิ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการ
ดําเนินงานตามแผนงานต่างๆในเขิงบูรณาการการ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานฯ การติดตามและ
ประเมินผลแผนการดําเนินงานระบบการบริหารและ
ควบคุมงบประมาณ ระบบการประสานงานเชิงกลยุทธ์
ภายในองค์กร  เป็นต้นยังขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- - - 7 7 - 14 

ร้อยละ - - - 50.00 50.00 - 100.00  
ไม่มีสํานักงานในภูมิภาคทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1 5 2 5 1 - 14 

ร้อยละ 7.14 35.71 14.29 35.71 7.14 - 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดมิติด้านองค์กร พบว่า บุคลากร สน. ยังเช่ือมั่นว่าด้วยความเป็นหน่ึงเดียวของ
องค์กรด้านการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับสากลจะเป็นผลให้
การทํางานของ ปส. ดําเนินงานได้เป็นอย่างดี  
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สําหรับรายละเอียดปัญหาที่สําคัญต่อการดําเนินงานของ องค์กร คือ ปัญหาประเด็นปัญหาสําคัญของ ปส. 

การขาดการส่ือสารและบูรณาการกันทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมีความ
เก่ียวข้องกับปัญหาการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)และการขาดหน่วยงานสนับสนุน (Back Office)ในการ
เป็นผู้ประสานและบูรณาการแผนการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงซึ่งปัญหาของประเด็นด้านหน่วยงาน
สนับสนุนอาจมีจากหลายสาเหตุทั้งในแง่ของระบบการติดตามประเมินผลที่ยังไม่สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานได้มากนัก ขณะเดียว ยังเป็นผลจากการวางแผนการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภารกิจ
ต่างๆ ยังมีการดําเนินงานที่แยกส่วนระหว่างกัน 

 
ดังน้ัน ปัญหาต่างๆ ข้างต้น จึงทําให้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. จําเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ระบบงานและเช่ือมต่องานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 
 ข. มิติด้านกฎหมาย 
 

กฎหมาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ ปส. ชัดเจน - 1 7 5 1 - 14 

ร้อยละ - 7.14 50.00 35.71 7.14 - 100.00  
จาก พ.ร.บ. จัดตั้ง พ.ศ. 2504 ทําให้ ปส.ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการดําเนินงานและสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีทีเ่ปลี่ยนไปได้ 

- 1 5 5 3 - 14 

ร้อยละ - 7.14 35.71 35.71 21.43 - 100.00  
มีกระบวนการในการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลของ ปส.ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นไปอย่างล่าช้า 

- - 2 9 3 - 14 

ร้อยละ - - 14.29 64.29 21.43 - 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ปัญหาทางด้านกฎหมายถือเป็นเง่ือนไขสําคัญที่ส่งผลต่อการทําหน้าที่ ปส. ซึ่งปัญหาที่สะท้อนจาก
บุคลากรของ ปส. แล้วชัดเจนอย่างมาก คือ กฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนไปได้ ดังน้ัน การดําเนินงานของ ปส. จึงอาจไม่สามารถตอบสนองกับปัจจัยภายนอกได้อย่างแท้จริงซึ่ง
กฎหมายหลักที่มีผลโดยตรง คือ พ.ร.บ. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 หรือ พ.ร.บ. จัดต้ังองค์กร ปส. เอง  
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ค. มิติด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

แนวทางการดําเนินงานขององค์กรไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2 1 6 5 - 14 

ร้อยละ - 14.29 7.14 42.86 35.71 - 100.00  
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ของ ปส.
และกระทรวงฯ ซ่ึงมุ่งเน้นในการทําหน้าที่ด้านการ
ส่ง เสริม/ พัฒนาเป็นสําคัญ  ขณะที่ปส .  ถือเ ป็น
หน่วยงานในด้านการกํากับดูแล ทําให้ไม่สามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ปส.ที่มีต่อยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวงได้ 

- - 1 8 5 - 14 

ร้อยละ -    - 7.14 57.14 35.71 - 100.00  
ไม่มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการทําให้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยากอีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์บ่อยครั้งทําให้ไม่สามารถ
วางแผนและจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรที่รองรับ
เป้าหมายในระยะยาวได้ 

- - 2 4 8 - 14 

ร้อยละ -  - 14.29 28.57 57.14 - 100.00  
ปส. มีความยุ่งยากในการของบประมาณ เนื่องจากมี
ภารกิจไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ - 1 3 6 4 - 14 

ร้อยละ - 7.14 21.43 42.86 28.57 - 100.00  
ค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน (เป้าหมาย)ตัวชี้วัดไม่
ท้าทาย 

- - 6 4 4 - 14 

ร้อยละ - - 42.86 28.57 28.57 - 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดมิติความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ปส. และระดับกระทรวง พบว่า ปส. ยังไม่
มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ปส. กับระดับกระทรวงทําให้การประเมินในลักษณะผลสําเร็จระดับผลกระทบ 
(Impact)ไม่สามารถประเมินได้อยางแท้จริง ขณะเดียวกันแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีการดําเนินงานกันในแต่ละปี
น้ันยังเป็นแผนงาน/โครงการซึ่งไม่ได้มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการไว้เพ่ือให้เกิดการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือตอบสนองการดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงนโยบาย แล้วด้วยปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการของบประมาณ
ของ ปส. จากหน่วยงานระดับกระทรวงเพราะมีเป้าหมายและแผนที่ไม่เช่ือมต่อกัน  



ภาคผนวก ฉ - 30 
 

ง. มิติด้านงบประมาณ 
 

งบประมาณ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

งบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจํากัดไม่สอดคล้องกับ
ภาระงานในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

- 1 3 7 3 14 

ร้อยละ - 7.14 21.43 50.00 21.43 100.00  
ไม่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ (เม่ือ
พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือในแต่ละ
ปีงบประมาณ) 

- 1 2 6 5 14 

ร้อยละ - 7.14 14.29 42.86 35.71 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดของงบประมาณ พบว่า ปัญหาที่แท้จริงในมิติด้านงบประมาณของ ปส. เกิดขึ้น
จากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งประเด็นดังกล่าวเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาจาก
การมีระบบติดตามประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ปัญหาที่ชัดเจนอย่างย่ิงจากการวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ คือ แม้ว่าจะมีข้อจํากัดการด้านงบประมาณแต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเบิกจ่ายปัญหาประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายถือเป็นปัญหาสําคัญอย่างย่ิงในทัศนคติของบุคลากร ปส. 
 

จ. มิติด้านบคุลากร 
 

บุคลากร ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและมีนักวิชาการที่มี
ความเช่ียวชาญสูง โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

- - 6 4 4 14 

ร้อยละ -    - 42.86 28.57 28.57 100.00  
ไม่มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบทําให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
(เข่น การบริหารอัตรากําลัง การจัดการอาชีพการบริหาร
บุคลากรมีความสามารถระดับสูง การบริหารผลการดําเนินงาน
การจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่
ละตําแหน่งและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ฯลฯเป็น
ต้ น ) ไ ม่ ส อดคล้ อ ง กับคว าม ต้ อ งก า รขอ งอ งค์ ก ร แล ะ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรตลอดจนไม่สามารถทําให้
องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด้านต่างๆได้อย่าง
ย่ังยืน 

- - 2 5 7 14 

ร้อยละ - - 14.29 35.71 50.00 100.00  
มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ทําให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การทํางานจากบุคลากรที่ มีประสบการณทํางานสูงไปสู่
บุคคลากรในรุ่นถัดไปมีข้อจํากัด 

- - 2 4 8 14 

ร้อยละ - - 14.29 28.57 57.14 100.00  
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บุคลากร ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

มีการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรบ่อยครั้งทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
มีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์บ่อยครั้งและบุคคลากรในองค์กรยัง
ขาดการปรับตัว เพ่ือรองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- - 2 6 6 14 

ร้อยละ - - 14.29 42.86 42.86 100.00  
บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่
อาจแปลงแนวคิดต่างๆที่ระดมความคิดเห็นไปสู่การกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

- 1 1 7 5 14 

ร้อยละ - 7.14 7.14 50.00 35.71 100.00  
บุคลากรทุกระดับมีการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
เ ก่ียว กับแผนยุทธศาสตร์  เช่นวิสั ยทัศน์  วัต ถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ 

3 4 5 2 - 14 

ร้อยละ 21.43 28.57 35.71 14.29 - 100.00  
บุคลากรมีความม่ันใจต่อบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้นํา
องค์กรไปสู่ทิศทางที่ ถูกต้องและประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

2 2 8 2 - 14 

ร้อยละ 14.29 14.29 57.14 14.29 - 100.00  
บุคลากรมีความกระตือรือล้นมุ่งม่ันและทุ่มเทการทํางานเพ่ือให้
แผนงานและโครงการตามแผนยูทธศาสตร์(ตามความ
รับผิดชอบ)ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

- 3 8 3 - 14 

ร้อยละ - 21.43 57.14 21.43 - 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 สําหรับประเด็นการจัดลําดับความสําคัญด้านบุคลากรถือเป็นประเด็นสําคัญ เน่ืองจาก ถือเป็นพ้ืนฐาน
หลัก (Back-bone) ของการบริหารงานและดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากการศึกษา พบว่า แม้ว่า 
ปส. จะเป็นแหล่งรวมของบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช้ันสูง แต่เมื่อพิจารณาในมิติของระบบการ
บริหารงานบุคคลแล้ว ปส. ยังขาดการบริหารองค์ความรู้ที่ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ ปส. ให้มีคุณภาพและ
เช่ียวชาญ 
 
 นอกจากน้ี จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หมายรวมถึงยุทธศาสตร์ของ ปส. บ่อยคร้ังได้ส่งผล
กระทบอย่างย่ิงต่อการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับแนวทางของ ปส. ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นนอกจากปัญหาในการปรับตัว
ของบุคลากรแล้วยังทําให้ บุคลากรของ ปส. ขาดความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหารองค์กร และขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าที่อันนําไปสู่การทํางานที่เน้นงานประจํา (Routine) ที่เคยดําเนินงานมา ทั้งย้ังไม่ให้ความสนใจต่อ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งส่งกระทบต่อระบบการบริหารจัดการในภาพรวมอีกด้วย 
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ฉ. มิติด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

ภาพลักษณ์ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

มีตํารา/เอกสารการอบรมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ที่เป็นภาษาไทยทําให้ประชาชนมีมีความเข้าใจและมี
ความรู้ดังกล่าวมากย่ิงขึ้น 

- 1 9 4 - 14 

ร้อยละ - 7.14 64.29 28.57 -  100.00  
มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน
ยังไม่เพียงพอต่อภายนอกทําให้ภาคส่วนต่างๆขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่เข้าใจภาพลักษณ์
ขององค์กร 

- - 8 3 3 14 

ร้อยละ - - 57.14 21.43 21.43  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 สําหรับผลการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญในประเด็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อภายนอก พบว่า 
ภาคส่วนต่างๆ ภายนอกองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี ขณะเดียวกันยังไม่มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และการทํางานของ ปส. แม้ว่าจะมีการจัดทําตํารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้จากทาง ปส. แล้วก็ตาม 
ดังน้ัน ปส. จึงควรมีแนวทางการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น 
 

ช. มิติด้านเศรษฐศาสตร ์
 

เศรษฐศาสตร ์ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

กรอบความร่วมมือสากลที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีหรือ
มีพันธกรณีอยู่และในอนาคต อาทิ กรอบความร่วมมือ
ด้านพลังงานของอาเซียนจะส่งผลให้การทําหน้าที่ของ 
ปส. มีความเข้มข้นและสําคัญมากย่ิงขี้น 

- - 4 8 2 14 

ร้อยละ - - 28.57 57.14 14.29 100.00  
การขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรมทําให้มีการนํา
เทค โน โลยี ด้ าน รั ง สี ไ ป ใช้ เ พ่ื อ เ พ่ิ มผลผลิ ตทา ง
อุตสาหกรรมมากขึ้น 

- - 5 7 2 14 

ร้อยละ -  - 35.71 50.00 14.29 100.00  
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มที่จะทําให้
เกิดการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ือประโยชน์ทาง
พลังงานมากยิ่งขึ้น 

- - 5 8 1 14 

ร้อยละ -  - 35.71 57.14 7.14 100.00  
ประเทศเพ่ือนบ้านมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย
เหตุนี้การทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์มาก
ย่ิงขึ้นและส่งผลให้บทบาทของ ปส.มีความชัดเจนและ
สําคัญมากย่ิงขึ้น 

- - 4 9 1 14 

ร้อยละ -  - 28.57 64.29 7.14 100.00  
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เศรษฐศาสตร ์ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

แนวโน้มผู้ใช้บริการรังสีในการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น - 1 4 7 2 14 

ร้อยละ -    7.14 28.57 50.00 14.29 100.00  
รัฐบาลให้ความสําคัญกับงานที่สร้างรายได้มากกว่างาน
ด้านกํากับดูแลความปลอดภัย 

- 1 2 7 4 14 

ร้อยละ - 7.14 14.29 50.00 28.57 100.00  
นโยบายด้านพลังงานของรัฐมีแนวโน้มในการพ่ึงพา
พลังงานสํารองรูปแบบอ่ืนๆที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์
จากต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เป็นต้น 

- - 3 9 2 14 

ร้อยละ -  - 21.43 64.29 14.29 100.00  
นโยบายการเมืองไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้
ยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ขาดความต่อเนื่องและชัดเจน - 1 - 8 5 14 

ร้อยละ - 7.14 - 57.14 35.71 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจย่อมมีผลให้เกิดการใช้นิวเคลียร์ในแง่
พลังงาน และรังสีในแง่การพัฒนาปรับปรุงการผลิตของอุตสาหกรรมมากขึ้น ตลอดจนการใช้รังสีเพ่ือการแพทย์ก็มี
แนวโน้มในด้านการให้บริการมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ปัจจัยในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์จากภายนอกจึงมีแนวโน้มผลักดันไป
ในทิศทางบวกเพ่ิมมากย่ิงต่อกรอบและวิธีการดําเนินงานของ ปส. ตามไปด้วย  
 
 นอกจากน้ี จากการจัดลําดับความสําคัญในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า ไทยควรมีนโยบายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศมีชัดเจนซึ่งมีผลดีต่อแนวทางการทํางานของ ปส. โดยตรงในฐานะที่ต้องทําหน้าที่กํากับดูแล
ในกรณีที่มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ ขณะเดียวกันผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจอีกประการและจะ
กระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของ ปส. คือ นโยบายด้านนิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจะทําให้ ปส. ต้อง
ปฏิบัติในลักษณะการเฝ้าระวังผลกระทบด้านนิวเคลียร์จากภายนอก แม้ว่าประเทศอาจจะไม่มีนโยบายการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ตาม 
 

ซ. มิติด้านเทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยี ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ
เพ่ิมสูงขึ้น 

- - 5 8 1 14 

ร้อยละ - - 35.71 57.14 7.14 100.00  
นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือกทั้งยังมีบทบาทในการ
เพ่ิมคุณภาพชีวิต เช่น radiation medicine 
เทคโนโลยีด้านการแพทย์/รังสี เพ่ิมมากข้ึน 

- - 4 9 1 14 

ร้อยละ - - 28.57 64.29 7.14 100.00  
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เทคโนโลยี ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ หรือเทคโนโลยีอื่นโดยไม่
ต้องพ่ึงพาพลังงานนิวเคลียร์ - 1 4 7 2 14 

ร้อยละ - 7.14 28.57 50.00 14.29 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากมิติทางด้านเทคโนโลยี พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภาคการผลิตและบริการในอนาคตยัง
จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีต่อไป ดังน้ันจึงยังจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่าง
เข็มงวดต่อไปซึ่งมีผลโดยตรงต่อบทบาทของ ปส. ในอนาคต อย่างไรก็ดี ปัจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของ ปส. 
คือ นโยบายระดับชาติของรัฐบาล  
 

ฌ. มิติด้านสังคม 
 

ด้านสังคม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

มีการเผยแพร่ข่าวสารทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมมากข้ึน - - 5 5 4 14 

ร้อยละ - - 35.71 35.71 28.57  100.00  
สังคมไทยยังมีความรู้และความเข้าใจด้านนิวเคลียร์
จํากัด 

- - 1 9 4 14 

ร้อยละ -  - 7.14 64.29 28.57  100.00  
สังคมยังขาดความเชื่อม่ันในการกํากับและไม่มีความ
ม่ันใจความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และรังสีตลอดจน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์

- - - 7 7 14 

ร้อยละ - - - 50.00 50.00  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

หากพิจารณามิติจากภายนอกถึงความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสังคมภายนอกต่อนิวเคลียร์ 
และรังสี พบว่า สังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างมากซึ่งเป็นเหตุไปสู่
ความร่วมมือ งานด้านการเฝ้าระวัง และนําไปสู่ผลต่อภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นการกํากับดูแลของ ปส. ตามไปด้วย  
ดังน้ัน กลไกหน่ึงที่สําคัญและช่วยให้เกิดความรู้แก่สังคมมากข้ึน ปส. จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 
และเพ่ิมวิธีการชักจูงใจสังคมไทยให้สนใจในประเด็นด้านนิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น ทั้งประโยชน์แก่ภาคสังคม 
และการปฏิบัติงานของ ปส. ที่จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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ญ. มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

รวม 

ภาวะโลกร้อนกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกทําให้
ต้องปรับตัวตามแนวโน้มความต้องการพลังงานทดแทน 

- - 3 9 2 14 

ร้อยละ - - 21.43 64.29 14.29  100.00  
การเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากประเทศเพ่ือนบ้านทํา
ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

- - 4 7 3 14 

ร้อยละ  - - 28.57 50.00 21.43  100.00  
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทําให้มีการหา
พลังงานทางเลือก 

- - 1 9 4 14 

ร้อยละ - - 7.14 64.29 28.57  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงและความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้นทั้งในระดับสากลและ
ภายในประเทศ ด้วยเหตุน้ี จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศ ดังน้ัน 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปส. น้ันจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้ความรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนแก่ภายนอกองค์กรมากย่ิงขึ้น   

 
ขณะที่ มิติด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของพลังงาน จากสถาณการณ์ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองน้ันย่อมส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจพลังงานทางเลือก และพลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นทางเลือกที่สําคัญ
มากขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากพิจารณาด้านเสถียรภาพด้านพลังงานเป็นสําคัญ 
 
3. สํานักสนับสนนุการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.) 

 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 
 เบ้ืองต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ร้อยละบุคลากรของสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความลปอดภัย
จากพลังงานปรมาณู (สส.) อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.28 ของบุคลากร สส. ที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ขณะที่บุคลากรในช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นช่วงอายุที่มีร้อยละน้อยที่สุด 
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ตารางที่ ฉ-17 จํานวนและร้อยละช่วงอายุของบุคลากรของ สส. 
 

เพศ จํานวน/ร้อยละ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี รวม 

ชาย จํานวน 2 9 7 3 21 

 ร้อยละ 9.52 42.86 33.33 14.29 53.85 

หญิง จํานวน 2 11 2 3 18 

 ร้อยละ 11.11 61.11 11.11 16.67 46.15  

รวม จํานวน 4 20 9 6 39 

 ร้อยละ 10.26  51.28 23.08 15.38 100.00  

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

แผนภาพที่ 4.5 ร้อยละช่วงอายุของบคุลากรของ สส. 
 

  
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างอัตรากําลังของ สส. น้ันมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นสําคัญ มี
จํานวนทั้งสิ้น 14คน จากทั้งสิ้น 39 คน อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ตามสาขาวิชาจะเห็นได้ว่า สน. มีบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์เป็นสําคัญโดยมีจํานวนทั้งสิ้น 28 คน รองลงมาคือด้านบริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ 
และด้านนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์มีจํานวน 4 และ 2 คนตามลําดับ 
 
  

10.26

51.28

23.08
15.38

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี

ร้อยละช่วงอายของบคลากร สส
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ตารางที่ ฉ-18 จํานวนและร้อยละบคุลากรจําแนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา 
 

การศึกษา 
 

ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร ์ จํานวน - 10 11 6 1 28 
 ร้อยละ -  35.71 39.29 21.43 3.57  71.79  
บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ จํานวน - 2 1 - 1 4 
 ร้อยละ -  50.00 25.00 - 25.00  10.26  
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ จํานวน - 2 - - - 2 
 ร้อยละ -    100.00 - -    -  5.13  
ไม่ระบุ จํานวน - - - 1 4 5 
 ร้อยละ - - - 20.00 80.00 12.82 
รวม จํานวน - 14 12 7 6 39 
 ร้อยละ - 35.90 30.77 17.94 15.38 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

แผนภาพที่ ฉ-6 ร้อยละบุคลากรจําแนกตามสาชาวิชาจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์ถึงบุคลากรท่ีได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อของ สส. พบว่ามีบุคลากรได้รับ
ทุนทั้งสิ้น 18คน โดยจําแนกเป็นระดับ ปริญญาตรี 5 คน (ร้อยละ 27.78) ปริญญาโทและปริญญาเอกมีจํานวน
เท่ากันคือ6คน (ร้อยละ 33.33) จากข้อมูลแบบสอบถาม ทั้งน้ีบุคลากรที่ได้รับทุนศึกษาต่อมีระยะเวลาในการใช้ทุน
ที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะใช้ทุนมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 83.33) 
 
  

 -    -    -    -   

 35.71 
 50.00 

 100.00 

 -   

 39.29 
 25.00 

 -   

 -   

 21.43 
 -   

 -   

 20.00 

 3.57 
 25.00 

 -   

 80.00 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ ไม่ระบุ

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ
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ตารางที่ ฉ-19 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ผู้ได้รับทุน ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม 

จํานวน - 5 6 6 1 18 
ร้อยละ - 27.78 33.33 33.33 5.56 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ ฉ-20 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามระยะเวลาที่ใชทุ้น 
 

ระยะเวลาใช้ทุน 1-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 
จํานวน (คน) 3 16 18 
ร้อยละ 16.67 83.33 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ดังน้ัน โครงสร้างองค์กรตามท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแบบสอบถามแล้วจึงสามารถให้ข้อสรุปภูมิ
หลังและโครงสร้างบุคลากรเพ่ือสะท้อนแนวทางการทํางานขององค์กรที่มุ่งเน้นการทํางานโดยมีบุคลากรในด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์เป็นสําคัญ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 
ปี) อยู่เป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุน้ี แนวทางการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรต่อกระบวนการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรจําแนกตามมิติต่างๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น ที่ปรึกษาจึงจะทําการ
วิเคราะห์การประเมินผลเพ่ิมเติมในกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกําลังหลักของ ปส. ต่อไปในอนาคตว่ามีทัศนคติ
ต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างไรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 3.2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร ปส. ที่มีต่อการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 
 ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อการประเมินทัศนคติขององค์กร (Mind-set) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ทัศนคติ ได้แก่  
 

1) กลุ่มที่ 1: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
2) กลุ่มที่ 2: ทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
3) กลุ่มที่ 3: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 

 
ลักษณะการวิเคราะห์และประเมินผลที่ใช้เป็นไปในลักษณะการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ภายใต้เง่ือนไขประเด็นที่ได้รวบรวมจาก ปส. เองแล้วทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การรวบรวมผลการประเมิน
องค์กรที่มีจากในอดีต สําหรับผลการวิเคราะห์ในทั้ง 3 กลุ่มซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ ฉ-21 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สส. ในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์

 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 1: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและสอดคล้องกับ
พันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีด
ความสามารถขององค์กร 

1 2 10 22 2 2 39 

ร้อยละ 2.56 5.13 25.64 56.41 5.13 5.13 100.00 
การดําเนินงานของบุคลากรท่ีสามารถ
ทํางานตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. 

1 - 15 19 2 2 39 

ร้อยละ 2.56 - 38.46 48.72 5.13 5.13 100.00 
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

2 - 16 16 3 2 39 

ร้อยละ 5.13 - 41.03 41.03 7.69 5.13 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ทัศนคติตามคําถามกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์น้ันได้ว่าเป็นส่วนคําถามที่สําคัญต่อการประเมินผลองค์กรอย่างย่ิง เน่ืองจาก คําตอบที่ได้รับเป็นผล
สะท้อนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรเอง ดังน้ัน หากการองค์ประกอบในทุก
ส่วนงานของ ปส. มีพ้ืนฐานจากการดําเนินงานตามแผนงานของยุทธศาสตร์จริงแล้ว ประเด็กหลักที่ต้องพิจารณา
ก่อนเป็นอันดับแรก คือ วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นระดับที่ท้าทายหรือไม่ และมีบุคลากรของ ปส. น้ันให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดที่ตนเองได้รับหรือไม่ ซึ่งในส่วนการวิเคราะห์ความเหมาะสมและคุณภาพของ
ตัวช้ีวัดที่ปรึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์ไว้แล้วในเน้ือหาบทท่ี 3 โดยผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4 จะเน้นการวิเคราะห์
ในเชิงปริมาณเพ่ือสะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมขององค์กรต่อแผนยุทธศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งแวดล้อม
ภายใน/นอก องค์กร 

 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด พบว่า บุคลากรของ สส. ค่อนข้างมีความเช่ือมั่นว่าตนเองได้ดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีความท้าทาย3โดยเมื่อพิจารณาในแง่ที่ตนเองสามารถดําเนินงานได้ตามตัวช้ีวัด
                                                            
3บุคลากรของ สส. มีความเชื่อม่ันว่าตนเองได้ดําเนินงานท่ีมีความท้าทายภายใต้วิสัยทัศน์ โดยมีความเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อย
ละ 25.64 มีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 56.41 และเม่ือรวมกับผู้ตอบว่าเห็นด้วยมากท่ีสุดจะมีถึง ร้อยละ 87.18 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดของ สส. 

ขณะเดียวกัน เม่ือมีการให้ประเมินตนเองในความเชื่อว่าตนเองได้ดําเนินงานตรงตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ขององค์กร
แล้วหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด เม่ือรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 
92.31ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้เห็นด้วยในระดับมาก (ร้อยละ 48.72) รองลงมาเป็นผู้เห็นด้วยปานกลาง (ร้อยละ 38.46) และผู้เห็นด้วย



ภาคผนวก ฉ - 40 
 

หรือไม่น้ันพบว่าเป็นไปในมิศทางเดียวกัน คือ บุคลากรของ สส. เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถทํางานได้ตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของคะแนนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นด้วยต้ังแต่ในระดับ
ปานกลางไปจนถึงเห้นด้วยมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ 
 

ด้วยเหตุน้ี เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของบุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
แล้ว เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือให้คําตอบดังกล่าวจึงจําเป็นต้องศึกษาโดยใช้สมการถดถอย (Regression Equation) 
ในการหาปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant)จากหัวข้อการประเมินกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยทัศนคติในการ
ดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สามารถเขียนสมการวัตถุประสงค์ (Objective Equation) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สส. โดยมีรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 
 

y  = c + x1 + x2 + e 
 
 โดยที่ 
 
 y  =  การดําเนินงานของบุคลากรที่สามารถทํางานตอบสนองต่อเป้าหมาย 
    เชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. (หรือจากข้อ 2 หัวข้อที่ 2 ของ 
    แบบประเมิน)     
 x1  = ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรและสอดคล้อง 
    กับพันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร 
    (หรือจากข้อ 1 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 แบบประเมิน) 
 x2  = การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์(หรือจากข้อ 3 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 ของแบบ
ประเมิน) 

 c = ค่าคงที่ 
 e = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
  

                                                                                                                                                                                                
มากท่ีสุด (ร้อยละ 5.13) เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความเห็นด้วยระดับอ่ืนๆ ก็สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองในหัวข้อท่ี 3 ใน
แง่ของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดขององค์กรซ่ึงให้ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถสอดคล้องกับ
คําถามท่ี 2 
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ตารางที่ ฉ-22 ปัจจัยที่มีผลในการบรรลเุปา้หมายเชิงยุทธศาสตร ์
 

 Coef. P>t 
ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและสอดคล้องกับพันธกิจ สถานการณ์
ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร 

0.737  0.000** 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

0.151 0.172 

ค่าคงท่ี 0.373  0.138 
 หมายเหตุ: R-squared= 0.823 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยสามารถ
อนุมานได้ว่าบุคลากรของ ปส. น้ันมีความเช่ือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรน้ันมีความท้าทายและเหมาะสมกับการทํางาน
ของ ปส. อย่างย่ิง อีกทั้งตนเองสามารถดําเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัดได้เป็นอย่างดี โดยองค์ประกอบด้านความ
เช่ือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรน้ันมีความท้าทายและเหมาะสมกับการทํางานมีผลอย่างมีนับสําคัญต่อการทํางานของ
บุคลากรของ ปส. ในการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตารางที่ ฉ-23 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สส. ต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 2: 
ทั ศ น ค ติ ต่ อ
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
องค์กร 

ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ 
ปัจจุบันขององค์กร บทบาท ขอบเขต 
หน้ าที่ และความ รับ ผิดชอบตาม
ตําแหน่งงาน (Job description) 

1 4 16 12 4 2 39 

ร้อยละ 2.56 10.26 41.03 30.77 10.26 5.13 100.00 
ความพอเพียงของงบประมาณและ
เหมาะสมต่อภาระงาน 7 7 12 11 - 2 39 

ร้อยละ 17.95 17.95 30.77 28.21 - 5.13 100.00 
ความล่าช้าในการปฏิบั ติงานจาก
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหาร 

3 6 9 11 6 4 39 

ร้อยละ 7.69 15.38 23.08 28.21 15.38 10.26 100.00 
ก า ร ข า ดค ว า ม คล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 1 13 15 5 3 2 39 

ร้อยละ 2.56 33.33 38.46 12.82 7.69 5.13 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ในกลุ่มคําถามที่ 2 มีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรว่าระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กรเป็นสําคัญและเป็นกลไกสําคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 2 พบว่า บุคลากรของ สส. ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรที่ผ่านมา 
ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
 บุคลากรของ สส. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความเหมาะสมกันระหว่างพันธกิจในปัจจุบันขององค์กร ทั้ง
บทบาท ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน โดยเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 41.03เห็นด้วยมาก
ร้อยละ 30.77 และเมื่อรวมกับข้อคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 10.26พบว่า กลุ่มบุคลากรที่
ส่วนใหญ่เห็นด้วยต้ังแต่ระดับเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นถึง ร้อยละ 82.06 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดของ สส. 

 
ในประเด็นเรื่องความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน พบว่า บุคลากรของ สส.เห็นว่า

มีงบประมาณเพียงพอในระดับที่เห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 58.98และกลุ่มที่เห็นด้วยน้อย
คิดเป็นร้อยละ 17.95 ในขณะที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นด้านงบประมาณที่มีต่อการดําเนินงานตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.95 น่ันหมายความว่าในเร่ืองความเหมาะสมของงบประมาณต่อภาระงาน บุคลากร 
สส. ส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นด้านความพอเพียงของงบประมาณต่อการดําเนินงานไม่เป็นประเด็นที่สําคัญมาก
นัก 
 

สําหรับประเด็นความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร พบว่า มีผู้
ไม่เห็นด้วยกับความล่าช้าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 7.69 ขณะที่ มีผู้ที่เห็นด้วยน้อยคิดเป็นร้อยละ 15.38ผู้ที่เห็นด้วย
ปานกลางถึงเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 51.29และเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 15.38จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดของ สส. ดังน้ัน หากรวมผลของผู้ที่มีความเห็นว่ามีความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหารในระดับเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดจะพบว่ามีร้อยละของผู้เห็นด้วยสูงถึงร้อย
ละ 66.67จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดของ สส. ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปส. ประสบปัญหาด้านความ
ล่าช้าของการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นอย่างมาก 

 
สําหรับ ความคิดเห็นของบุคลากร สส. ต่อประเด็นการขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละ

หน่วยงาน พบว่า เป็นปัญหาที่บุคลากร สส. ให้ความสําคัญและเช่ือว่ามีผลต่อการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาคําตอบที่มีผู้เห็นด้วยปานกลางจนถึงเห็นด้วยมากที่สุด พบว่า มีร้อย
ละถึงร้อยละ 58.97 ขณะที่ในส่วนของผู้ที่เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีเพียงร้อยละ 
2.56 

 
กล่าวโดยสรุป จากทัศนคติของบุคลากร สส. แสดงให้เห็นว่า ปัญหาสําคัญด้านการบริหารจัดการองค์กรที่

มีผลต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ปัญหาความล่าช้าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ความคล่องตัวในการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นปัญหาสําคัญย่ิงขององค์กร ทั้งน้ีที่ปรึกษาเล็งเห็นว่าปัญหาในด้านการบริหารจัดการ
อาจมีสาเหตุเช่ือมโยงมาจากข้อจํากัดตามกรอบภารกิจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายด้วย  
 

ตารางที่ ฉ-24 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สส. ในการตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 3: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ภ า ย น อ ก
องค์กร 

ความจําเป็นต้องมีหน่วยงานสําหรับ
กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการ
ทํ า ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ข้ า ไ ป
ตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน 
ณสถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการ
หรือพ้ืนที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3 - 7 23 4 2 39 

ร้อยละ 7.69 - 17.95 58.97 10.26 5.13 100.00 
คว าม เ ชื่ อ ม่ั น แ ล ะทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
ภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไข
ปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

3 - 21 11 2 2 39 

ร้อยละ 7.69 - 53.85 28.21 5.13 5.13 100.00 
ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ ปส.
ที่มีต่อทุกภาคส่วนที่อยู่ภายนอกองค์กร 1 5 20 9 2 2 39 

ร้อยละ 2.56 12.82 51.28 23.08 5.13 5.13 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 3 ว่าด้วยทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร พบว่า

บุคลากรของ สส. เห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการทํางานของ 
ปส. เองมากย่ิงขึ้นโดยสะท้อนได้จากผลของแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยในระดับปานกลางถึงมากที่สุดถึงร้อยละ87.18 

 
สําหรับเรื่องของความเช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไขปัญหาความคล่องตัว

ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้น พบว่า หากแก้ไขปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้แล้วย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อภายนอกมากย่ิงขึ้น โดยมีผู้เห็นด้วยในระดัปานกลางถึงระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
87.19 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลจากความคิดเห็นของบุคลากร ปส. ในแง่ภาพลักษณ์ของ ปส. ต่อภายนอกท่ีมีใน
ปัจจุบัน พบว่า ภาพลักษณ์ปัจจุบันของ ปส. อยู่ในระดับปานกลาง หรือคิดเป็นร้อยละ 51.28 
 
 3.3 สรุปผลการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงานของ ปส. 
 

จากการวิเคราะห์ผลในขั้นตอนการศึกษาต่างๆ ทั้งในจากวิเคราะห์ประเมินแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การของ ปส. ตลอดจน การสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมมนากลุ่มย่อยที่ผ่านในขั้นตอนการศึกษาโครงการฯ ระยะที่ 1 
แล้ว ที่ปรึกษาจึงได้ทําการสรุปและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญปัจจัยต่างดดยแบ่งได้เป็นหลายมิติ และมีการ
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วิเคราะห์ในระดับรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละมิติด้วย เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและยืนยันความถูกต้องของผล
การศึกษาที่มาจากหลายขั้นตอนดังกล่าว  

 

ผลการศึกษาดังกล่าวจําแนกตามปัจจัยต่างๆ ในทุกมิติจะทําให้ ปส. ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการ
ดําเนินงานทั้งในเชิงส่งเสริม และเหนี่ยวรั้งการดําเนินงานของ ปส. ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดลําดับความสําคัญจะนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์แต่ตรงประเด็นปัญหามากที่สุด
ต่อไปโดยปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. สามารถจําแนกได้เป็นปัจจัย 2 กลุ่ม
ได้แก่  

 

1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร  

2) ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งในมิติของผลการดําเนินงานของ ปส. ที่มีต่อ
ภายนอก และมิติของปัจจัยภานอกที่กระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. ประกอบได้ด้วย มิติด้าน
ภาพลักษณ์ มิติด้านผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ มิติด้านเทคโนโลยี มิติด้านสังคม และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม สําหรับผลการวิเคราะห์ในแต่ละมิติมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

 ก. มิติด้านองค์กร 
 

องค์กร ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

เป็นองค์กรเดียวในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัย
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ - 1 1 11 24 2 39 

ร้อยละ -  2.56 2.56 28.21 61.54 5.13 100.00  
เป็นศูนย์กลางความรู้เก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีมีความรู้
ความชํานาญในเร่ืองรังสี 

- 1 7 15 14 2 39 

ร้อยละ - 2.56 17.95 38.46 35.90 5.13 100.00  
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานปรมาณู (การดําเนินการตามพันธกรณี) - - 2 16 17 4 39 

ร้อยละ - - 5.13 41.03 43.59 10.26 100.00  
ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐ เช่น การไปร่วมประชุม
และฝึกอบรมในต่างประเทศ 

2 - 4 13 18 2 39 

ร้อยละ 5.13 - 10.26 33.33 46.15 5.13 100.00  
การสื่อสารกันภายในองค์กรมีน้อยทําให้ขาดเชื่อมโยง
สนับสนุนกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

- 2 7 19 9 2 39 

ร้อยละ - 5.13 17.95 48.72 23.08 5.13 100.00  
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
เป็นผลให้หน่วยงานภายนอกขาดความเข้าใจบทบาท
ของปส. 

- 4 10 15 8 2 39 

ร้อยละ - 10.26 25.6 38.46 20.51 5.13 100.00  
ขาดการใช้ IT เข้ามาจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ที่เพียงพอ 

- 2 11 18 6 2 39 

ร้อยละ - 5.13 28.21 46.15 15.38 5.13 100.00  
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องค์กร ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

ระบบงานสนับสนุนโดยรวม (Back Office) ของ
องค์ ก ร  อาทิ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการ
ดําเนินงานตามแผนงานต่างๆในเขิงบูรณาการการ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานฯ การติดตามและ
ประเมินผลแผนการดําเนินงานระบบการบริหารและ
ควบคุมงบประมาณ ระบบการประสานงานเชิงกลยุทธ์
ภายในองค์กร  เป็นต้นยังขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- 2 8 19 8 2 39 

ร้อยละ - 5.13 20.51 48.72 20.51 5.13 100.00  
ไม่มีสํานักงานในภูมิภาคทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4 3 10 15 5 2 39 

ร้อยละ 10.26 7.69 25.64 38.46 12.82 5.13 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดมิติด้านองค์กร พบว่า บุคลากร สส. ยังเช่ือมั่นว่าด้วยความเป็นหน่ึงเดียวของ
องค์กรด้านการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับสากลจะเป็นผลให้
การทํางานของ ปส. ดําเนินงานได้เป็นอย่างดี  
 

สําหรับรายละเอียดปัญหาที่สําคัญต่อการดําเนินงานของ องค์กร คือ ปัญหาประเด็นปัญหาสําคัญของ ปส. 
การขาดการส่ือสารและบูรณาการกันทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมีความ
เก่ียวข้องกับปัญหาการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)และการขาดหน่วยงานสนับสนุน (Back Office)ในการ
เป็นผู้ประสานและบูรณาการแผนการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงซึ่งปัญหาของประเด็นด้านหน่วยงาน
สนับสนุนอาจมีจากหลายสาเหตุทั้งในแง่ของระบบการติดตามประเมินผลที่ยังไม่สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานได้มากนัก ขณะเดียว ยังเป็นผลจากการวางแผนการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภารกิจ
ต่างๆ ยังมีการดําเนินงานที่แยกส่วนระหว่างกัน 

 
ดังน้ัน ปัญหาต่างๆ ข้างต้น จึงทําให้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. จําเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ระบบงานและเช่ือมต่องานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
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ข. มิติด้านกฎหมาย 
 

กฎหมาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ ปส. ชัดเจน - 4 11 17 5 2 39 

ร้อยละ - 10.26 28.21 43.59 12.82 5.13 100.00  
จาก พ.ร.บ. จัดตั้ง พ.ศ. 2504 ทําให้ ปส.ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการดําเนินงานและสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีทีเ่ปลี่ยนไปได้ 

- 3 14 12 8 2 39 

ร้อยละ - 7.69 35.90 30.77 20.51 5.13 100.00  
มีกระบวนการในการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลของ ปส.ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นไปอย่างล่าช้า 

- 1 9 14 13 2 39 

ร้อยละ - 2.56 23.08 35.90 33.33 5.13 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ปัญหาทางด้านกฎหมายถือเป็นเง่ือนไขสําคัญที่ส่งผลต่อการทําหน้าที่ ปส. ซึ่งปัญหาที่สะท้อนจาก
บุคลากรของ ปส. แล้วชัดเจนอย่างมาก คือ กฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนไปได้ ดังน้ัน การดําเนินงานของ ปส. จึงอาจไม่สามารถตอบสนองกับปัจจัยภายนอกได้อย่างแท้จริงซึ่ง
กฎหมายหลักที่มีผลโดยตรง คือ พ.ร.บ. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 หรือ พ.ร.บ. จัดต้ังองค์กร ปส. เอง  
 

ค. มิติด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่เห็น
ด้วย 

รวม 

แนวทางการดําเนินงานขององค์กรไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 8 13 5 11 2 39 

ร้อยละ - 20.51 33.33 12.82 28.21 5.13 100.00  
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ ปส.และ
กระทรวงฯ  ซ่ึง มุ่ง เน้นในการทําหน้าที่ด้ านการ
ส่ง เสริม/ พัฒนาเป็นสําคัญ  ขณะที่ปส .  ถือเ ป็น
หน่วยงานในด้านการกํากับดูแล ทําให้ไม่สามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ปส.ที่มีต่อยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวงได้ 

- 2 17 10 8 2 39 

ร้อยละ -    5.13  43.59 25.64 20.51 5.13 100.00  
ไม่มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการทําให้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยากอีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์บ่อยครั้งทําให้ไม่สามารถ
วางแผนและจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรที่รองรับ
เป้าหมายในระยะยาวได้ 

- 1 15 13 8 2 39 

ร้อยละ -  2.56 38.46 33.33 20.51 5.13 100.00  
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่เห็น
ด้วย 

รวม 

ปส. มีความยุ่งยากในการของบประมาณ เนื่องจากมี
ภารกิจไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ - 1 19 13 4 2 39 

ร้อยละ - 2.56 48.72 33.33 10.26 5.13 100.00  
ค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน (เป้าหมาย)ตัวชี้วัดไม่
ท้าทาย 

- 11 17 5 4 2 39 

ร้อยละ - 28.21 43.59 12.82 10.26 5.13 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดมิติความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ปส. และระดับกระทรวง พบว่า ปส. ยังไม่
มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ปส. กับระดับกระทรวงทําให้การประเมินในลักษณะผลสําเร็จระดับผลกระทบ 
(Impact)ไม่สามารถประเมินได้อยางแท้จริง ขณะเดียวกันแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีการดําเนินงานกันในแต่ละปี
น้ันยังเป็นแผนงาน/โครงการซึ่งไม่ได้มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการไว้เพ่ือให้เกิดการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือตอบสนองการดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงนโยบาย แล้วด้วยปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการของบประมาณ
ของ ปส. จากหน่วยงานระดับกระทรวงเพราะมีเป้าหมายและแผนที่ไม่เช่ือมต่อกัน 
 

ง. มิติด้านงบประมาณ 
 

งบประมาณ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

งบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจํากัดไม่สอดคล้องกับ
ภาระงานในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

- - 18 14 5 2 39 

ร้อยละ - - 46.15 35.90 12.82 5.13 100.00  
ไม่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ (เม่ือ
พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือในแต่ละ
ปีงบประมาณ) 

- 7 14 7 9 2 39 

ร้อยละ - 17.95 35.90 17.95 23.08 5.13 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดของงบประมาณ พบว่า ปัญหาที่แท้จริงในมิติด้านงบประมาณของ ปส. เกิดขึ้น
จากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งประเด็นดังกล่าวเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาจาก
การมีระบบติดตามประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ปัญหาที่ชัดเจนอย่างย่ิงจากการวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ คือ แม้ว่าจะมีข้อจํากัดการด้านงบประมาณแต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเบิกจ่ายปัญหาประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายถือเป็นปัญหาสําคัญอย่างย่ิงในทัศนคติของบุคลากร ปส. 
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จ. มิติด้านบคุลากร 
 

บุคลากร ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและมีนักวิชาการที่มี
ความเช่ียวชาญสูง โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

- 1 3 26 7 2 39 

ร้อยละ -    2.56 7.69 66.67 17.95 5.13 100.00  
ไม่มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบทําให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
(เข่น การบริหารอัตรากําลัง การจัดการอาชีพการบริหาร
บุคลากรมีความสามารถระดับสูง การบริหารผลการดําเนินงาน
การจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่
ละตําแหน่งและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ฯลฯเป็น
ต้ น ) ไ ม่ ส อดคล้ อ ง กับคว ามต้ อ ง ก า รขอ งอ งค์ ก ร แล ะ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรตลอดจนไม่สามารถทําให้
องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด้านต่างๆได้อย่าง
ย่ังยืน 

- 2 8 16 11 2 39 

ร้อยละ - 5.13 20.51 41.03 28.21 5.13 100.00  
มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ทําให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การทํางานจากบุคลากรที่ มีประสบการณทํางานสูงไปสู่
บุคคลากรในรุ่นถัดไปมีข้อจํากัด 

- - 10 17 10 2 39 

ร้อยละ - - 25.64 43.59 25.64 5.13 100.00  
มีการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรบ่อยครั้งทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
มีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์บ่อยครั้งและบุคคลากรในองค์กรยัง
ขาดการปรับตัว เพ่ือรองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- - 15 15 7 2 39 

ร้อยละ - - 38.46 38.46 17.95 5.13 100.00  
บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่
อาจแปลงแนวคิดต่างๆที่ระดมความคิดเห็นไปสู่การกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

- - 16 11 10 2 39 

ร้อยละ - - 41.03 28.21 25.64 5.13 100.00  
บุคลากรทุกระดับมีการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
เ ก่ียว กับแผนยุทธศาสตร์  เช่นวิสั ยทัศน์  วัต ถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ 

2 11 16 6 2 2 39 

ร้อยละ 5.13 28.21 41.03 15.38 5.13 5.13 100.00  
บุคลากรมีความม่ันใจต่อบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้นํา
องค์กรไปสู่ทิศทางที่ ถูกต้องและประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

- 12 16 9 - 2 39 

ร้อยละ - 30.77 41.03 23.08 - 5.13 100.00  
บุคลากรมีความกระตือรือล้นมุ่งม่ันและทุ่มเทการทํางานเพ่ือให้
แผนงานและโครงการตามแผนยูทธศาสตร์(ตามความ
รับผิดชอบ)ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

- 7 17 13 - 2 39 

ร้อยละ - 17.95 43.59 3.33 - 5.13 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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 สําหรับประเด็นการจัดลําดับความสําคัญด้านบุคลากรถือเป็นประเด็นสําคัญ เน่ืองจาก ถือเป็นพ้ืนฐาน
หลัก (Back-bone) ของการบริหารงานและดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากการศึกษา พบว่า แม้ว่า 
ปส. จะเป็นแหล่งรวมของบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช้ันสูง แต่เมื่อพิจารณาในมิติของระบบการ
บริหารงานบุคคลแล้ว ปส. ยังขาดการบริหารองค์ความรู้ที่ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ ปส. ให้มีคุณภาพและ
เช่ียวชาญ 
 
 นอกจากน้ี จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หมายรวมถึงยุทธศาสตร์ของ ปส. บ่อยคร้ังได้ส่งผล
กระทบอย่างย่ิงต่อการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับแนวทางของ ปส. ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นนอกจากปัญหาในการปรับตัว
ของบุคลากรแล้วยังทําให้ บุคลากรของ ปส. ขาดความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหารองค์กร และขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าที่อันนําไปสู่การทํางานที่เน้นงานประจํา (Routine) ที่เคยดําเนินงานมา ทั้งย้ังไม่ให้ความสนใจต่อ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งส่งกระทบต่อระบบการบริหารจัดการในภาพรวมอีกด้วย 
 

ฉ. มิติด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

ภาพลักษณ์ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีตํารา/เอกสารการอบรมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ที่เป็นภาษาไทยทําให้ประชาชนมีมีความเข้าใจและมี
ความรู้ดังกล่าวมากย่ิงขึ้น 

2 7 9 18 1 2 39 

ร้อยละ 5.13 17.95 23.08 46.15 2.56 5.13  100.00  
มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน
ยังไม่เพียงพอต่อภายนอกทําให้ภาคส่วนต่างๆขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่เข้าใจภาพลักษณ์
ขององค์กร 

- 1 20 15 1 2 39 

ร้อยละ - 2.56 51.28 38.46 2.56 5.13  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 สําหรับผลการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญในประเด็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อภายนอก พบว่า 
ภาคส่วนต่างๆ ภายนอกองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี ขณะเดียวกันยังไม่มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และการทํางานของ ปส. แม้ว่าจะมีการจัดทําตํารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้จากทาง ปส. แล้วก็ตาม 
ดังน้ัน ปส. จึงควรมีแนวทางการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น 
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ช. มิติด้านเศรษฐศาสตร ์
 

เศรษฐศาสตร ์ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด 
ไม่
ระบุ 

รวม 

กรอบความร่วมมือสากลท่ีประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีหรือมีพันธกรณีอยู่และในอนาคต อาทิ 
กรอบความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนจะ
ส่งผลให้การทําหน้าที่ของ ปส. มีความเข้มข้น
และสําคัญมากย่ิงขี้น 

- 1 13 19 4 2 39 

ร้อยละ - 2.56 33.33 48.72 10.26 5.13 100.00  
การขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรมทําให้มี
การนําเทคโนโลยีด้านรังสีไปใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางอุตสาหกรรมมากขึ้น 

- 1 11 22 3 2 39 

ร้อยละ -  2.56 28.21 56.41 7.69 5.13 100.00  
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มที่
จะทําให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ือ
ประโยชน์ทางพลังงานมากยิ่งขึ้น 

3 2 13 14 5 2 39 

ร้อยละ 7.69 5.13 33.33 35.90 12.82 5.13 100.00  
ประ เทศเ พ่ือนบ้ าน มีการสร้ า ง โรง ไฟฟ้า
นิวเคลียร์ด้วยเหตุนี้การทําหน้าที่ในการเฝ้า
ระวังด้านนิวเคลียร์มากย่ิงขึ้นและส่งผลให้
บทบาทของ ปส.มีความชัดเจนและสําคัญมาก
ย่ิงขึ้น 

- - 3 27 7 2 39 

ร้อยละ -  - 7.69 69.23 17.95 5.13 100.00  
แนวโน้มผู้ใช้บริการรังสีในการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น - - 6 24 7 2 39 

ร้อยละ -    - 15.38 61.54 17.95 5.13 100.00  
รัฐบาลให้ความสําคัญกับงานที่สร้างรายได้
มากกว่างานด้านกํากับดูแลความปลอดภัย 

- 1 10 14 12 2 39 

ร้อยละ - 2.56 25.64 35.90 30.77 5.13 100.00  
นโยบายด้านพลังงานของรัฐมีแนวโน้มในการ
พ่ึงพาพลังงานสํารองรูปแบบอื่นๆที่ ไ ม่ใช่
พลังงานนิวเคลียร์จากต่างประเทศ เช่น พม่า 
ลาว เป็นต้น 

- 5 8 21 3 2 39 

ร้อยละ -  12.82 20.50 53.85 7.69 5.13 100.00  
นโยบายการเมืองไม่แน่นอนและเปล่ียนแปลง
บ่อยทําให้ยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ขาดความ
ต่อเนื่องและชัดเจน 

- 7 5 15 10 2 39 

ร้อยละ - 17.95 12.82 38.46 25.64 5.13 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจย่อมมีผลให้เกิดการใช้นิวเคลียร์ในแง่
พลังงาน และรังสีในแง่การพัฒนาปรับปรุงการผลิตของอุตสาหกรรมมากขึ้น ตลอดจนการใช้รังสีเพ่ือการแพทย์ก็มี
แนวโน้มในด้านการให้บริการมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ปัจจัยในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์จากภายนอกจึงมีแนวโน้มผลักดันไป
ในทิศทางบวกเพ่ิมมากย่ิงต่อกรอบและวิธีการดําเนินงานของ ปส. ตามไปด้วย  
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 นอกจากน้ี จากการจัดลําดับความสําคัญในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า ไทยควรมีนโยบายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศมีชัดเจนซึ่งมีผลดีต่อแนวทางการทํางานของ ปส. โดยตรงในฐานะที่ต้องทําหน้าที่กํากับดูแล
ในกรณีที่มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ ขณะเดียวกันผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจอีกประการและจะ
กระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของ ปส. คือ นโยบายด้านนิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจะทําให้ ปส. ต้อง
ปฏิบัติในลักษณะการเฝ้าระวังผลกระทบด้านนิวเคลียร์จากภายนอก แม้ว่าประเทศอาจจะไม่มีนโยบายการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ตาม 
 

ซ. มิติด้านเทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยี ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ
เพ่ิมสูงขึ้น 

- - 14 22 1 2 39 

ร้อยละ - - 35.90 56.41 2.56 5.13 100.00  
นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือกทั้งยังมีบทบาทในการ
เพ่ิมคุณภาพชีวิต เช่น radiation medicine 
เทคโนโลยีด้านการแพทย์/รังสี เพ่ิมมากข้ึน 

- 2 7 21 7 2 39 

ร้อยละ - 5.13 17.95 53.85 17.95 5.13 100.00  
การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ หรือเทคโนโลยีอื่นโดยไม่
ต้องพ่ึงพาพลังงานนิวเคลียร์ 1 2 21 9 4 2 39 

ร้อยละ 2.56 5.13 53.85 23.08 10.26 5.13 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากมิติทางด้านเทคโนโลยี พบว่า ความก้วหน้าทางเทคโนโลยีภาคการผลิตและบริการในอนาคตยัง
จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีต่อไป ดังน้ันจึงยังจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่าง
เข็มงวดต่อไปซึ่งมีผลโดยตรงต่อบทบาทของ ปส. ในอนาคต อย่างไรก็ดี ปัจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของ ปส. 
คือ นโยบายระดับชาติของรัฐบาล  
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ฌ. มิติด้านสังคม 
 

ด้านสังคม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีการเผยแพร่ข่าวสารทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมมากข้ึน - - 1 13 21 2 39 

ร้อยละ - - 2.56 33.33 53.85 5.13  100.00  
สังคมไทยยังมีความรู้และความเข้าใจด้านนิวเคลียร์
จํากัด 

- - 9 12 14 2 39 

ร้อยละ -  - 23.08 30.77 35.90 5.13  100.00  
สังคมยังขาดความเชื่อม่ันในการกํากับและไม่มีความ
ม่ันใจความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และรังสีตลอดจน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์

- - 8 11 18 2 39 

ร้อยละ - - 20.51 28.21 46.15 5.13  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

หากพิจารณามิติจากภายนอกถึงความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสังคมภายนอกต่อนิวเคลียร์ 
และรังสี พบว่า สังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างมากซึ่งเป็นเหตุไปสู่
ความร่วมมือ งานด้านการเฝ้าระวัง และนําไปสู่ผลต่อภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นการกํากับดูแลของ ปส. ตามไปด้วย  
ดังน้ัน กลไกหน่ึงที่สําคัญและช่วยให้เกิดความรู้แก่สังคมมากข้ึน ปส. จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 
และเพ่ิมวิธีการชักจูงใจสังคมไทยให้สนใจในประเด็นด้านนิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น ทั้งประโยชน์แก่ภาคสังคม 
และการปฏิบัติงานของ ปส. ที่จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 
ญ. มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 

สิ่งแวดล้อม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

ภาวะโลกร้อนกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกทําให้
ต้องปรับตัวตามแนวโน้มความต้องการพลังงานทดแทน 

- - 8 17 12 2 39 

ร้อยละ - - 20.51 43.59 30.77 5.13  100.00  
การเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากประเทศเพ่ือนบ้านทํา
ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

5 4 5 14 9 2 39 

ร้อยละ 12.82 10.26 12.82 35.90 23.08 5.13  100.00  
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทําให้มีการหา
พลังงานทางเลือก 

- - 7 16 14 2 39 

ร้อยละ - - 17.95 41.03 35.90 5.13  100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงและความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้นทั้งในระดับสากลและ
ภายในประเทศ ด้วยเหตุน้ี จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศ ดังน้ัน 



ภาคผนวก ฉ - 53 
 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปส. น้ันจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้ความรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนแก่ภายนอกองค์กรมากย่ิงขึ้น  

 
ขณะที่ มิติด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของพลังงาน จากสถาณการณ์ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองนั้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจพลังงานทางเลือก และพลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นทางเลือกที่สําคัญ
มากขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากพิจารณาด้านเสถียรภาพด้านพลังงานเป็นสําคัญ 
 
4. สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรงัสี (สร.) 

 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 
 เบ้ืองต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ร้อยละบุคลากรของสํานักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 
(สร.) อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.91 ของบุคลากร สร. ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ขณะที่บุคลากรในช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นช่วงอายุที่มีร้อยละน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ ฉ-25 จํานวนและร้อยละช่วงอายุของบุคลากรของ สร. 
 

เพศ จํานวน/ร้อยละ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี รวม 

ชาย จํานวน - 6 4 4 14 

  ร้อยละ - 42.86 28.57 28.57 63.64 

หญิง จํานวน 1 3 3 1 8  

  ร้อยละ 12.50 37.50 37.50 12.50 36.36  

รวม จํานวน 1 9 7 5 22 

  ร้อยละ 4.55 40.91 31.82 22.73 100.00  

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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แผนภาพที่ ฉ-7 ร้อยละช่วงอายุของบคุลากรของ สร. 
 

  
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างอัตรากําลังของ สร. น้ันมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นสําคัญ มี
จํานวนทั้งสิ้น 11 คน จากทั้งสิ้น 22 คน อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ตามสาขาวิชาจะเห็นได้ว่า สร. มีบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์เป็นสําคัญโดยมีจํานวนทั้งสิ้น 14 คน ในขณะที่มีบุคลากรในด้านบริหารจัดการ/
เศรษฐศาสตร์ เพียง 1 คน 

 
 

ตารางที่ ฉ-26 จํานวนและร้อยละบคุลากรจําแนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา 
 

การศึกษา  
ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร ์ จํานวน 1 3 9 1 - 14 
  ร้อยละ 7.14 21.43 64.29 7.14 -  63.64  
บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ จํานวน - 1 - - - 1 
  ร้อยละ -  100.00 - - - 4.55 
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ จํานวน - - - - - - 
  ร้อยละ -    - - -    -  -  
อื่นๆ จํานวน  2 - 2 - - 4 
  ร้อยละ 50.00 - 50.00 -    -  18.18  
ไม่ระบุ จํานวน - 2 - - 1 3 
 ร้อยละ - 66.67 - - 33.33 11.11 
รวม จํานวน 3 6 11 1 1 22 
 ร้อยละ 13.64 27.27 50.00 4.55 4.55 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

4.55

40.91

31.82

22.73

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี

ร้อยละช่วงอายุของบุคลากร สร.
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แผนภาพที่ ฉ-8 ร้อยละบุคลากรจําแนกตามสาชาวิชาจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์ถึงบุคลากรที่ได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อของ สร. พบว่ามีบุคลากรได้รับ
ทุนทั้งสิ้น 8 คน โดยจําแนกเป็นระดับปริญญาตรี 2 คน (ร้อยละ 25.00) ปริญญาโท 5 คน (ร้อยละ 62.50) และ
ระดับปริญญาเอก 1 คน (ร้อยละ 12.50) จากข้อมูลแบบสอบถาม ทั้งนี้บุคลากรที่ได้รับทุนศึกษาต่อมีระยะเวลาใน
การใช้ทุนที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ทุนมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 75.00) 
 

ตารางที่ ฉ-27 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ผู้ได้รับทุน ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม 

จํานวน   - 2 5 1 - 8 
ร้อยละ - 25.00 62.50 12.50 - 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ ฉ-28 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามระยะเวลาที่ใชทุ้น 
 

ระยะเวลาใช้ทุน 1-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 
จํานวน (คน) 2 6 8 
ร้อยละ 25.00 75.00 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ดังน้ัน โครงสร้างองค์กรตามท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแบบสอบถามแล้วจึงสามารถให้ข้อสรุปภูมิ
หลังและโครงสร้างบุคลากรเพ่ือสะท้อนแนวทางการทํางานขององค์กรที่มุ่งเน้นการทํางานโดยมีบุคลากรในด้าน
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์เป็นสําคัญ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 
ปี) อยู่เป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุน้ี แนวทางการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรต่อกระบวนการ

 7.14  -   

 50.00 

 -   

 21.43 

 100.00  -   

 66.67 

 64.29 

 -   

 50.00 
 -   

 7.14  -    -   

 -   

 -    -    -   

 33.33 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ อ่ืนๆ ไม่ระบุ

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ
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ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรจําแนกตามมิติต่างๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น ที่ปรึกษาจึงจะทําการ
วิเคราะห์การประเมินผลเพ่ิมเติมในกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกําลังหลักของ ปส. ต่อไปในอนาคตว่ามีทัศนคติ
ต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างไรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร ปส. ที่มีต่อการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 
 ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อการประเมินทัศนคติขององค์กร (Mind-set) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ทัศนคติ ได้แก่  
 

1) กลุ่มที่ 1: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
2) กลุ่มที่ 2: ทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
3) กลุ่มที่ 3: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 

 
ลักษณะการวิเคราะห์และประเมินผลที่ใช้เป็นไปในลักษณะการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ภายใต้เง่ือนไขประเด็นที่ได้รวบรวมจาก ปส. เองแล้วทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การรวบรวมผลการประเมิน
องค์กรที่มีจากในอดีต สําหรับผลการวิเคราะห์ในทั้ง 3 กลุ่มซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ ฉ-29 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สร. ในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์

 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 

กลุ่มที่ 1: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และสอดคล้องกับ
พันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีด
ความสามารถขององค์กร 

2 3 12 4 1 22 

ร้อยละ 9.09 13.64 54.55 18.18 4.55 100.00 

การดําเนินงานของบุคลากรท่ีสามารถ
ทํางานตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. 

1 5 12 4 - 22 

ร้อยละ 4.55 22.73 54.55 18.18 - 100.00 
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1 2 7 12 - 22 

ร้อยละ 4.55 9.09 31.82 54.55 - 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ทัศนคติตามคําถามกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์น้ันได้ว่าเป็นส่วนคําถามที่สําคัญต่อการประเมินผลองค์กรอย่างย่ิง เน่ืองจาก คําตอบที่ได้รับเป็นผล
สะท้อนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรเอง ดังน้ัน หากการองค์ประกอบในทุก
ส่วนงานของ ปส. มีพ้ืนฐานจากการดําเนินงานตามแผนงานของยุทธศาสตร์จริงแล้ว ประเด็กหลักที่ต้องพิจารณา
ก่อนเป็นอันดับแรก คือ วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นระดับที่ท้าทายหรือไม่ และมีบุคลากรของ ปส. น้ันให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดที่ตนเองได้รับหรือไม่ ซึ่งในส่วนการวิเคราะห์ความเหมาะสมและคุณภาพของ
ตัวช้ีวัดที่ปรึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์ไว้แล้วในเน้ือหาบทท่ี 3 โดยผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4 จะเน้นการวิเคราะห์
ในเชิงปริมาณเพ่ือสะท้อนความคิดเก็นในภาพรวมขององค์กรต่อแผนยุทธศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งแวดล้อม
ภายใน/นอก องค์กร 

 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด พบว่า บุคลากรของ สร. ค่อนข้างมีความเช่ือมั่นว่าตนเองได้ดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีความท้าทาย4 โดยเมื่อพิจารณาในแง่ที่ตนเองสามารถดําเนินงานได้ตามตัวช้ีวัด
หรือไม่น้ันพบว่าเป็นไปในมิศทางเดียวกัน คือ บุคลากรของ สร. เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถทํางานได้ตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของคะแนนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นด้วยต้ังแต่ในระดับ
ปานกลางไปจนถึงเห้นด้วยมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ 
 

ด้วยเหตุน้ี เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของบุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
แล้ว เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือให้คําตอบดังกล่าวจึงจําเป็นต้องศึกษาโดยใช้สมการถดถอย (Regression Equation) 
ในการหาปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant) จากหัวข้อการประเมินกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยทัศนคติในการ
ดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สามารถเขียนสมการวัตถุประสงค์ (Objective Equation) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สร. โดยมีรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 
 
  

                                                            
4บุคลากรของ สร. มีความเชื่อม่ันว่าตนเองได้ดําเนินงานท่ีมีความท้าทายภายใต้วิสัยทัศน์ โดยมีความเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อย
ละ 54.55 มีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 18.18 และเม่ือรวมกับผู้ตอบว่าเห็นด้วยมากท่ีสุดจะมีถึง ร้อยละ 77.28 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดของ สร. 

ขณะเดียวกัน เม่ือมีการให้ประเมินตนเองในความเชื่อว่าตนเองได้ดําเนินงานตรงตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ขององค์กร
แล้วหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมาก เม่ือรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 72.73 ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นผู้เห็นด้วยในระดับปานกลาง (ร้อยละ 54.55) รองลงมาเป็นผู้เห็นด้วยน้อย (ร้อยละ 22.73) และผู้เห็นด้วยมาก (ร้อย
ละ 18.18) เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความเห็นด้วยระดับอ่ืนๆ ก็สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองในหัวข้อท่ี 3 ในแง่ของการ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดขององค์กรซ่ึงให้ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถสอดคล้องกับคําถามท่ี 2 
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y  = c + x1 + x2 + e 
 
 โดยที่ 
 
 y  =  การดําเนินงานของบุคลากรที่สามารถทํางานตอบสนองต่อเป้าหมาย 
    เชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. (หรือจากข้อ 2 หัวข้อที่ 2 ของ 
    แบบประเมิน)     
 x1  = ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร และสอดคล้อง 
    กับพันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร  
    (หรือจากข้อ 1 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 แบบประเมิน) 
 x2  = การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ (หรือจากข้อ 3 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 ของแบบ
ประเมิน) 

 c = ค่าคงที่ 
 e = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
ตารางที่ ฉ-30 ปัจจัยที่มีผลในการบรรลเุปา้หมายเชิงยุทธศาสตร ์

 
  Coef. P>t 
ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร และสอดคล้องกับพันธกิจ สถานการณ์
ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร 

0.452    0.005** 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

0.243  0.147 

ค่าคงท่ี 0.712 0.239 
 หมายเหตุ: R-squared= 0.471 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยสามารถ
อนุมานได้ว่าบุคลากรของ ปส. น้ันมีความเช่ือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรน้ันมีความท้าทายและเหมาะสมกับการทํางาน
ของ ปส. อย่างย่ิง อีกทั้งตนเองสามารถดําเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัดได้เป็นอย่างดี โดยองค์ประกอบด้านความ
เช่ือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรน้ันมีความท้าทายและเหมาะสมกับการทํางานมีผลอย่างมีนับสําคัญต่อการทํางานของ
บุคลากรของ ปส. ในการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
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ตารางที่ ฉ-31 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สร. ต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ 
รวม 

กลุ่มที่ 2: 
ทั ศ น ค ติ ต่ อ
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
องค์กร 

ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ 
ปัจจุบันขององค์กร บทบาท ขอบเขต 
หน้ าที่ และความ รับ ผิดชอบตาม
ตําแหน่งงาน (Job description) 

3 2 7 10 - - 22 

ร้อยละ 13.64 9.09 31.82 45.45 - - 100.00 
ความพอเพียงของงบประมาณและ
เหมาะสมต่อภาระงาน 8 8 4 2 - - 22 

ร้อยละ 36.36 36.36 18.18 9.09 - - 100.00 
ความล่าช้าในการปฏิบั ติงานจาก
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหาร 

1 6 2 7 6 - 22 

ร้อยละ 4.55 27.27 9.09 31.82 27.27 - 100.00 
ก า ร ข า ดค ว าม ค ล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน - 4 7 6 5 - 22 

ร้อยละ - 18.18 31.82 27.27 22.73 - 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ในกลุ่มคําถามที่ 2 มีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรว่าระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กรเป็นสําคัญและเป็นกลไกสําคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 2 พบว่า บุคลากรของ สร. ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรที่ผ่านมา ยัง
ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
 บุคลากรของ สร. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความเหมาะสมกันระหว่างพันธกิจในปัจจุบันขององค์กร ทั้ง
บทบาท ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน โดยเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 31.82 และเห็นด้วย
มากร้อยละ 45.45 และเมื่อรวมความคิดเห็นในระดับปานกลางและเห็นด้วยมากเข้าด้วยกัน พบว่า กลุ่มบุคลากรที่
ส่วนใหญ่เห็นด้วยต้ังแต่ระดับเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากคิดเป็นถึง ร้อยละ 77.27 จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดของ สร. 

 
ในประเด็นเรื่องความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน พบว่า บุคลากรของ สร. เห็นว่า

มีงบประมาณเพียงพอในระดับที่เห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 27.27 ขณะที่ส่วนใหญ่เป็นคนที่
เห็นด้วยน้อยและไม่เห็นด้วยมีสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 36.36 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของ สร. น่ัน
หมายความว่าในเรื่องความเหมาะสมของงบประมาณต่อภาระงาน บุคลากร สร. ส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นด้าน
ความพอเพียงของงบประมาณต่อการดําเนินงานค่อนข้างเป็นประเด็นที่สําคัญ 
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สําหรับประเด็นความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร พบว่า มีผู้
ไม่เห็นด้วยกับความล่าช้าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 4.55 ขณะที่ มีผู้ที่เห็นด้วยน้อยคิดเป็นร้อยละ 27.27 ผู้ที่เห็นด้วย
ปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.18 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดของ สร. ซึ่งแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า ปส. ประสบปัญหาด้านความล่าช้าของการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นอย่างมาก 

 
สําหรับ ความคิดเห็นของบุคลากร สร. ต่อประเด็นการขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละ

หน่วยงาน พบว่า เป็นปัญหาที่บุคลากร สร. ให้ความสําคัญและเช่ือว่ามีผลต่อการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาคําตอบที่มีผู้เห็นด้วยปานกลางจนถึงเห็นด้วยมากที่สุด พบว่า มีร้อย
ละถึงร้อยละ 81.82 ขณะที่ในส่วนของผู้ที่เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 18.18 โดยไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย 

 
กล่าวโดยสรุป จากทัศนคติของบุคลากร สร. แสดงให้เห็นว่า ปัญหาสําคัญด้านการบริหารจัดการองค์กรที่

มีผลต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ปัญหาความเพียงพอของงบประมาณ ความล่าช้าในการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นปัญหาสําคัญย่ิงขององค์กร ทั้งน้ีที่ปรึกษาเล็งเห็น
ว่าปัญหาในด้านการบริหารจัดการอาจมีสาเหตุเช่ือมโยงมาจากข้อจํากัดตามกรอบภารกิจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ตาม
กฎหมายด้วย  
 

ตารางที่ ฉ-32 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร สร. ในการตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 3: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ภ า ย น อ ก
องค์กร 

ความจําเป็นต้องมีหน่วยงานสําหรับ
กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการ
ทํ า ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ข้ า ไ ป
ตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน ณ 
สถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการหรือ
พ้ืนที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3 5 5 2 7 - 22 

ร้อยละ 13.64 22.73 22.73 9.09 31.82 - 100.00 
คว าม เ ชื่ อ ม่ั น แ ล ะทั ศ น ค ติที่ ดี ต่ อ
ภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไข
ปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

- 5 3 7 7 - 22 

ร้อยละ - 22.73 13.64 31.82 31.82 - 100.00 
ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ ปส. 
ที่มีต่อทุกภาคส่วนที่อยู่ภายนอกองค์กร - 1 5 10 5 1 22 

ร้อยละ - 4.55 22.73 45.45 22.73 4.55 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 3 ว่าด้วยทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร พบว่า
บุคลากรของ สร. เห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการทํางานของ 
ปส. เองมากย่ิงขึ้นโดยสะท้อนได้จากผลของแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยในระดับปานกลางถึงมากที่สุดถึงร้อยละ 63.64 

 
สําหรับเรื่องของความเช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไขปัญหาความคล่องตัว

ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้น พบว่า หากแก้ไขปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้แล้วย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อภายนอกมากย่ิงขึ้น โดยมีผู้เห็นด้วยในระดับมาก และมากที่สุด ในสัดส่วนเท่ากัน คือ
ร้อยละ 31.82 หรือรวมกันถึงร้อยละ 63.64 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลจากความคิดเห็นของบุคลากร ปส. ในแง่
ภาพลักษณ์ของ ปส. ต่อภายนอกท่ีมีในปัจจุบัน พบว่า ภาพลักษณ์ปัจจุบันของ ปส. อยู่ในระดับปานกลาง หรือคิด
เป็นร้อยละ 45.45 
 
 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงานของ ปส. 
 

จากการวิเคราะห์ผลในขั้นตอนการศึกษาต่างๆ ทั้งในจากวิเคราะห์ประเมินแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การของ ปส. ตลอดจน การสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมมนากลุ่มย่อยที่ผ่านในขั้นตอนการศึกษาโครงการฯ ระยะที่ 1 
แล้ว ที่ปรึกษาจึงได้ทําการสรุปและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญปัจจัยต่างดดยแบ่งได้เป็นหลายมิติ และมีการ
วิเคราะห์ในระดับรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละมิติด้วย เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและยืนยันความถูกต้องของผล
การศึกษาที่มาจากหลายขั้นตอนดังกล่าว  

 

ผลการศึกษาดังกล่าวจําแนกตามปัจจัยต่างๆ ในทุกมิติจะทําให้ ปส. ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการ
ดําเนินงานทั้งในเชิงส่งเสริม และเหนี่ยวรั้งการดําเนินงานของ ปส. ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดลําดับความสําคัญจะนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์แต่ตรงประเด็นปัญหามากที่สุด
ต่อไป โดยปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. สามารถจําแนกได้เป็นปัจจัย 2 
กลุ่มได้แก่  

 

1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร  

2) ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งในมิติของผลการดําเนินงานของ ปส. ที่มีต่อ
ภายนอก และมิติของปัจจัยภานอกที่กระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. ประกอบได้ด้วย มิติด้าน
ภาพลักษณ์ มิติด้านผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ มิติด้านเทคโนโลยี มิติด้านสังคม และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม สําหรับผลการวิเคราะห์ในแต่ละมิติมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ก. มิติด้านองค์กร 
 

องค์กร ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 

เป็นองค์กรเดียวในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัย
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ  - - 4 1 17 22 

ร้อยละ -  - 18.18 4.55 77.27 100.00  
เป็นศูนย์กลางความรู้เก่ียวกับกัมมันตภาพรังสี มีความรู้
ความชํานาญในเร่ืองรังสี  

1 1 5 7 8 22 

ร้อยละ 4.55 4.55 22.73 31.82 36.36 100.00  
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานปรมาณู (การดําเนินการตามพันธกรณี)  - 3 3 3 13 22 

ร้อยละ - 13.64 13.64 13.64 59.09 100.00  
ได้รับสนับสนุนจากต่างประเทศ และได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐ เช่น การไปร่วมประชุม 
และฝึกอบรมในต่างประเทศ  

- 1 6 6 9 22 

ร้อยละ - 4.55 27.27 27.27 40.91 100.00  
การสื่อสารกันภายในองค์กรมีน้อย ทําให้ขาดเช่ือมโยง
สนับสนุนกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์  

- - 6 5 11 22 

ร้อยละ - - 27.27 22.73 50.00 100.00  
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
เป็นผลให้หน่วยงานภายนอกขาดความเข้าใจบทบาท
ของ ปส.  

- 1 5 9 7 22 

ร้อยละ - 4.55 22.73 40.91 31.82 100.00  
ขาดการใช้ IT เข้ามาจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ที่เพียงพอ  

- - 5 7 10 22 

ร้อยละ - - 22.73 31.82 45.45 100.00  
ระบบงานสนับสนุนโดยรวม (Back Office) ของ
องค์กร  อาทิ  การวางแผนยุทธศาสตร์และการ
ดําเนินงานตามแผนงานต่างๆในเขิงบูรณาการ การ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานฯ การติดตามและ
ประเมินผลแผนการดําเนินงาน ระบบการบริหารและ
ควบคุมงบประมาณ ระบบการประสานงานเชิงกลยุทธ์
ภายในองค์กร เป็นต้น ยังขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1 1 4 4 12 22 

ร้อยละ 4.55 4.55 18.18 18.18 54.55 100.00  
ไม่มีสํานักงานในภูมิภาค ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

3 3 6 2 8 22 

ร้อยละ 13.64 13.64 27.27 9.09 36.36 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดมิติด้านองค์กร พบว่า บุคลากร สร. ยังเช่ือมั่นว่าด้วยความเป็นหน่ึงเดียวของ
องค์กรด้านการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับสากลจะเป็นผลให้
การทํางานของ ปส. ดําเนินงานได้เป็นอย่างดี  
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สําหรับรายละเอียดปัญหาที่สําคัญต่อการดําเนินงานของ องค์กร คือ ปัญหาประเด็นปัญหาสําคัญของ ปส. 

การขาดการส่ือสารและบูรณาการกันทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมีความ
เก่ียวข้องกับปัญหาการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการขาดหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) ในการ
เป็นผู้ประสานและบูรณาการแผนการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงซึ่งปัญหาของประเด็นด้านหน่วยงาน
สนับสนุนอาจมีจากหลายสาเหตุทั้งในแง่ของระบบการติดตามประเมินผลที่ยังไม่สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานได้มากนัก ขณะเดียว ยังเป็นผลจากการวางแผนการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภารกิจ
ต่างๆ ยังมีการดําเนินงานที่แยกส่วนระหว่างกัน 

 
ดังน้ัน ปัญหาต่างๆ ข้างต้น จึงทําให้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. จําเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ระบบงานและเช่ือมต่องานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 
 ข. มิติด้านกฎหมาย 
 

กฎหมาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ ปส. ชัดเจน  4 5 5 5 2 1 22 

ร้อยละ 18.18 22.73 22.73 22.73 9.09 4.55 100.00  
จาก พ.ร.บ. จัดตั้ง พ.ศ. 2504 ทําให้ ปส. ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับ แนว
ทางการดําเนินงานและสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีทีเ่ปลี่ยนไปได้  

- 2 3 6 10 1 22 

ร้อยละ - 9.09 13.64 27.27 45.45 4.55 100.00  
มีกระบวนการในการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลของ ปส. ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นไปอย่างล่าช้า  

- 2 3 9 7 1 22 

ร้อยละ - 9.09 13.64 40.91 31.82 4.55 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ปัญหาทางด้านกฎหมายถือเป็นเง่ือนไขสําคัญที่ส่งผลต่อการทําหน้าที่ ปส. ซึ่งปัญหาที่สะท้อนจาก
บุคลากรของ ปส. แล้วชัดเจนอย่างมาก คือ กฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนไปได้ ดังน้ัน การดําเนินงานของ ปส. จึงอาจไม่สามารถตอบสนองกับปัจจัยภายนอกได้อย่างแท้จริงซึ่ง
กฎหมายหลักที่มีผลโดยตรง คือ พ.ร.บ. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 หรือ พ.ร.บ. จัดต้ังองค์กร ปส. เอง  
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ค. มิติด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่เห็น
ด้วย 

รวม 

แนวทางการดําเนินงานขององค์กรไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 2 6 5 8 1 22 

ร้อยละ - 9.09 27.27 22.73 36.36 4.55 100.00  
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ของ ปส. 
และกระทรวงฯ ซ่ึงมุ่งเน้นในการทําหน้าที่ด้านการ
ส่งเสริม/พัฒนาเป็นสําคัญ ขณะที่ ปส .  ถือเป็น
หน่วยงานในด้านการกํากับดูแล ทําให้ไม่สามารถ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ ปส. ที่มีต่อยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวงได้  

- 2 3 6 10 1 22 

ร้อยละ -    9.09 13.64 27.27 45.45 4.55 100.00  
ไม่มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยาก อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์บ่อยครั้ง ทําให้ไม่สามารถ
วางแผนและจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรที่รองรับ
เป้าหมายในระยะยาวได้  

- 2 1 7 11 1 22 

ร้อยละ -  9.09 4.55 31.82 50.00 4.55 100.00  
ปส. มีความยุ่งยากในการของบประมาณ เนื่องจาก มี
ภารกิจไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ  - 1 2 11 7 1 22 

ร้อยละ - 4.55 9.09 50.00 31.82 4.55 100.00  
ค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน (เป้าหมาย) ตัวชี้วัดไม่
ท้าทาย  

1 3 5 7 5 1 22 

ร้อยละ 4.55 13.64 22.73 31.82 22.73 4.55 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดมิติความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ปส. และระดับกระทรวง พบว่า ปส. ยังไม่
มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ปส. กับระดับกระทรวงทําให้การประเมินในลักษณะผลสําเร็จระดับผลกระทบ 
(Impact) ไม่สามารถประเมินได้อยางแท้จริง ขณะเดียวกันแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีการดําเนินงานกันในแต่ละ
ปีน้ันยังเป็นแผนงาน/โครงการซึ่งไม่ได้มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการไว้เพ่ือให้เกิดการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือตอบสนองการดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงนโยบาย แล้วด้วยปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการของบประมาณ
ของ ปส. จากหน่วงานระดับกระทรวงเพราะมีเป้าหมายและแผนที่ไม่เช่ือมต่อกัน  
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ง. มิติด้านงบประมาณ 
 

งบประมาณ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ 
รวม 

งบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจํากัด ไม่สอดคล้องกับ
ภาระงานในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2 1 4 1 13 1 22 

ร้อยละ 9.09 4.55 18.18 4.55 59.09 4.55 100.00  
ไม่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ (เม่ือ
พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือในแต่ละ
ปีงบประมาณ)  

- 5 3 6 7 1 22 

ร้อยละ - 22.73 13.64 27.27 31.82 4.55 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดของงบประมาณ พบว่า ปัญหาที่แท้จริงในมิติด้านงบประมาณของ ปส. เกิดขึ้น
จากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งประเด็นดังกล่าวเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาจาก
การมีระบบติดตามประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ปัญหาที่ชัดเจนอย่างย่ิงจากการวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ คือ แม้ว่าจะมีข้อจํากัดการด้านงบประมาณแต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเบิกจ่ายปัญหาประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายถือเป็นปัญหาสําคัญอย่างย่ิงในทัศนคติของบุคลากร ปส. 
 

จ. มิติด้านบคุลากร 
 

บุคลากร ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และมีนักวิชาการที่มี
ความเช่ียวชาญสูง โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์  

- 3 1 8 10 - 22 

ร้อยละ -    13.64 4.55 36.36 45.45 - 100.00  
ไม่มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบ ทําให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
(เข่น การบริหารอัตรากําลัง การจัดการอาชีพ การบริหาร
บุคลากรมีความสามารถระดับสูง การบริหารผลการดําเนินงาน 
การจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่
ละตําแหน่ง และการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ฯลฯ 
เป็นต้น)ไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร ตลอดจนไม่สามารถทําให้
องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด้านต่างๆได้อย่าง
ย่ังยืน 

- 1 2 9 10 - 22 

ร้อยละ - 4.55 9.09 40.91 45.45 - 100.00  
มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ทําให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การทํางานจากบุคลากรที่ มีประสบการณทํางานสูงไปสู่
บุคคลากรในรุ่นถัดไปมีข้อจํากัด 

- 2 2 11 7 - 22 

ร้อยละ - 9.09 9.09 50.00 31.82 - 100.00  
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บุคลากร ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรบ่อยครั้ง ทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
มีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์บ่อยครั้ง และบุคคลากรในองค์กร
ยังขาดการปรับตัว เพ่ือรองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง  

- 3 3 11 5 - 22 

ร้อยละ - 13.64 13.64 50.00 22.73 - 100.00  
บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่
อาจแปลงแนวคิดต่างๆ ที่ระดมความคิดเห็นไปสู่การกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง  

1 2 4 5 9 1 22 

ร้อยละ 4.55 9.09 18.18 22.73 40.91 4.55 100.00  
บุคลากรทุกระดับมีการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
เ ก่ียว กับแผนยุทธศาสตร์  เช่นวิสั ยทัศน์  วัต ถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ  

2 5 11 1 1 2 22 

ร้อยละ 9.09 22.73 50.00 4.55 4.55 9.09 100.00  
บุคลากรมีความม่ันใจต่อบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้นํา
องค์กรไปสู่ทิศทางที่ ถูกต้องและประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

2 6 11 1 - 2 22 

ร้อยละ 9.09 27.27 50.00 4.55 - 9.09 100.00  
บุคลากรมีความกระตือรือล้น มุ่งม่ันและทุ่มเทการทํางาน
เพ่ือให้แผนงานและโครงการตามแผนยูทธศาสตร์(ตามความ
รับผิดชอบ)ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4 5 7 4 - 2 22 

ร้อยละ 18.18 22.73 31.82 18.18 - 9.09 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 สําหรับประเด็นการจัดลําดับความสําคัญด้านบุคลากรถือเป็นประเด็นสําคัญ เน่ืองจาก ถือเป็นพ้ืนฐาน
หลัก (Back-bone) ของการบริหารงานและดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากการศึกษา พบว่า แม้ว่า 
ปส. จะเป็นแหล่งรวมของบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช้ันสูง แต่เมื่อพิจารณาในมิติของระบบการ
บริหารงานบุคคลแล้ว ปส. ยังขาดการบริหารองค์ความรู้ที่ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ ปส. ให้มีคุณภาพและ
เช่ียวชาญ 
 
 นอกจากน้ี จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หมายรวมถึงยุทธศาสตร์ของ ปส. บ่อยคร้ังได้ส่งผล
กระทบอย่างย่ิงต่อการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับแนวทางของ ปส. ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นนอกจากปัญหาในการปรับตัว
ของบุคลากรแล้วยังทําให้ บุคลากรของ ปส. ขาดความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหารองค์กร และขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าที่อันนําไปสู่การทํางานที่เน้นงานประจํา (Routine) ที่เคยดําเนินงานมา ทั้งย้ังไม่ให้ความสนใจต่อ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งส่งกระทบต่อระบบการบริหารจัดการในภาพรวมอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ - 67 
 

ฉ. มิติด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

ภาพลักษณ์ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีตํารา/เอกสารการอบรมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ที่เป็นภาษาไทย ทําให้ประชาชนมีมีความเข้าใจและมี
ความรู้ดังกล่าวมากย่ิงขึ้น  

- 4 9 6 1 2 22 

ร้อยละ - 18.18 40.91 27.27 4.55 9.09 100.00 
มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความ
เช่ือม่ันยังไม่เพียงพอต่อภายนอกทําให้ภาคส่วนต่างๆ 
ขาดความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู กต้อง  และไ ม่ เข้ า ใจ
ภาพลักษณ์ขององค์กร  

- 2 13 2 3 2 22 

ร้อยละ - 9.09 59.09 9.09 13.64 9.09 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 สําหรับผลการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญในประเด็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อภายนอก พบว่า 
ภาคส่วนต่างๆ ภายนอกองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี ขณะเดียวกันยังไม่มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และการทํางานของ ปส. แม้ว่าจะมีการจัดทําตํารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้จากทาง ปส. แล้วก็ตาม 
ดังน้ัน ปส. จึงควรมีแนวทางการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น 
 

ช. มิติด้านเศรษฐศาสตร ์
 

เศรษฐศาสตร ์ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด ไม่ระบุ รวม 

กรอบความร่วมมือสากลที่ประเทศไทยเข้า
เป็นภาคีหรือมีพันธกรณีอยู่ และในอนาคต 
อาทิ กรอบความร่วมมือด้านพลังงานของ
อาเซียน จะส่งผลให้การทําหน้าที่ของ ปส. มี
ความเข้มข้นและสําคัญมากย่ิงขี้น 

- 3 5 8 5 1 22 

ร้อยละ - 13.64 22.73 36.36 22.73 4.55 100.00  
การขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรม จึงมีการ
นําเทคโนโลยีด้านรังสีไปใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางอุตสาหกรรมมากขึ้น  

- 2 3 11 5 1 22 

ร้อยละ -  9.09 13.64 50.00 22.73 4.55 100.00  
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้ม
ที่จะทําให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เพ่ือประโยชน์ทางพลังงานมากยิ่งขึ้น  

1 3 6 7 5 1 22 

ร้อยละ 4.55 13.64 27.27 31.82 18.18 4.55 100.00  
ประเทศเ พ่ือนบ้านมีการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ด้วยเหตุนี้ การทําหน้าที่ในการเฝ้า
ระวังด้านนิวเคลียร์มากย่ิงขึ้นและส่งผลให้
บทบาทของ ปส. มีความชัดเจนและสําคัญ
มากย่ิงขึ้น  

- 3 4 10 4 1 22 
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เศรษฐศาสตร ์ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด ไม่ระบุ รวม 

ร้อยละ -  13.64 18.18 45.45 18.18 4.55 100.00  
แนวโน้มผู้ ใ ช้บริการรั งสี ในการแพทย์ที่
เพ่ิมขึ้น  

- 2 5 8 6 1 22 

ร้อยละ -    9.09 22.73 36.36 27.27 4.55 100.00  
รัฐบาลให้ความสําคัญกับงานที่สร้างรายได้
มากกว่างานด้านกํากับดูแลความปลอดภัย  

1 4 4 6 6 1 22 

ร้อยละ 4.55 18.18 18.18 27.27 27.27 4.55 100.00  
นโยบายด้านพลังงานของรัฐมีแนวโน้มในการ
พ่ึงพาพลังงานสํารองรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่
พลังงานนิวเคลียร์จากต่างประเทศ เช่น พม่า 
ลาว เป็นต้น  

- 2 4 9 6 1 22 

ร้อยละ -  9.09 18.18 40.91 27.27 4.55 100.00  
น โ ย บ า ย ก า ร เ มื อ ง ไ ม่ แ น่ น อ น  แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้ ยุทธศาสตร์ด้าน
นิวเคลียร์ขาดความต่อเนื่องและชัดเจน  

- 2 5 5 9 1 22 

ร้อยละ - 9.09 22.73 22.73 40.91 4.55 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจย่อมมีผลให้เกิดการใช้นิวเคลียร์ในแง่
พลังงาน และรังสีในแง่การพัฒนาปรับปรุงการผลิตของอุตสาหกรรมมากขึ้น ตลอดจนการใช้รังสีเพ่ือการแพทย์ก็มี
แนวโน้มในด้านการให้บริการมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ปัจจัยในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์จากภายนอกจึงมีแนวโน้มผลักดันไป
ในทิศทางบวกเพ่ิมมากย่ิงต่อกรอบและวิธีการดําเนินงานของ ปส. ตามไปด้วย  
 
 นอกจากน้ี จากการจัดลําดับความสําคัญในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า ไทยควรมีนโยบายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศมีชัดเจนซึ่งมีผลดีต่อแนวทางการทํางานของ ปส. โดยตรงในฐานะที่ต้องทําหน้าที่กํากับดูแล
ในกรณีที่มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ ขณะเดียวกันผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจอีกประการและจะ
กระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของ ปส. คือ นโยบายด้านนิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจะทําให้ ปส. ต้อง
ปฏิบัติในลักษณะการเฝ้าระวังผลกระทบด้านนิวเคลียร์จากภายนอก แม้ว่าประเทศอาจจะไม่มีนโยบายการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ตาม 
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ซ. มิติด้านเทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยี ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ 
เพ่ิมสูงขึ้น  

- 1 8 8 5 - 22 

ร้อยละ - 4.45 36.36 36.36 22.73 - 100.00  
นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือก ทั้งยังมีบทบาทในการ
เพ่ิมคุณภาพชีวิต เช่น radiation medicine 
เทคโนโลยีด้านการแพทย์/รังสี เพ่ิมมากข้ึน  

- 1 6 9 6 - 22 

ร้อยละ - 4.55 27.27 40.91 27.27 - 100.00  
การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ หรือเทคโนโลยีอื่น โดยไม่
ต้องพ่ึงพาพลังงานนิวเคลียร์  - 5 7 5 5 - 22 

ร้อยละ - 22.73 31.82 22.73 22.73 - 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากมิติทางด้านเทคโนโลยี พบว่า ความก้วหน้าทางเทคโนโลยีภาคการผลิตและบริการในอนาคตยัง
จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีต่อไป ดังน้ันจึงยังจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่าง
เข็มงวดต่อไปซึ่งมีผลโดยตรงต่อบทบาทของ ปส. ในอนาคต อย่างไรก็ดี ปัจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของ ปส. 
คือ นโยบายระดับชาติของรัฐบาล  
 

ฌ. มิติด้านสังคม 
 

ด้านสังคม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีการเผยแพร่ข่าวสารทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมมากข้ึน  - 3 6 8 3 2 22 

ร้อยละ - 13.64 27.27 36.36 13.64 9.09 100.00 
สังคมไทยยังมีความรู้และความเข้าใจด้านนิวเคลียร์
จํากัด 

1 2 3 3 12 1 22 

ร้อยละ 4.55 9.09 13.64 13.64 54.55 4.55 100.00 
สังคมยังขาดความเชื่อม่ันในการกํากับ และไม่มีความ
ม่ันใจความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และรังสี ตลอดจน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

- 2 3 7 9 1 22 

ร้อยละ - 9.09 13.64 31.82 40.91 4.55 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

หากพิจารณามิติจากภายนอกถึงความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสังคมภายนอกต่อนิวเคลียร์ 
และรังสี พบว่า สังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างมากซึ่งเป็นเหตุไปสู่
ความร่วมมือ งานด้านการเฝ้าระวัง และนําไปสู่ผลต่อภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นการกํากับดูแลของ ปส. ตามไปด้วย  
ดังน้ัน กลไกหน่ึงที่สําคัญและช่วยให้เกิดความรู้แก่สังคมมากข้ึน ปส. จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 
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และเพ่ิมวิธีการชักจูงใจสังคมไทยให้สนใจในประเด็นด้านนิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น ทั้งประโยชน์แก่ภาคสังคม 
และการปฏิบัติงานของ ปส. ที่จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 
ญ. มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 

สิ่งแวดล้อม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

ภาวะโลกร้อน กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกทําให้
ต้องปรับตัวตามแนวโน้มความต้องการพลังงานทดแทน  1 - 6 6 8 1 22 

ร้อยละ 4.55 - 27.27 27.27 36.36 4.55 100.00 
การเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทําให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 1 3 3 6 8 1 22 

ร้อยละ 4.55 13.64 13.64 27.27 36.36 4.55 100.00 
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทําให้มีการหา
พลังงานทางเลือก  

1 1 5 5 9 1 22 

ร้อยละ 4.55 4.55 22.73 22.73 40.91 4.55 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงและความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้นทั้งในระดับสากลและ
ภายในประเทศ ด้วยเหตุน้ี จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศ ดังน้ัน 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปส. น้ันจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้ความรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนแก่ภายนอกองค์กรมากย่ิงขึ้น  

 
ขณะที่ มิติด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของพลังงาน จากสถาณการณ์ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองน้ันย่อมส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจพลังงานทางเลือก และพลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นทางเลือกที่สําคัญ
มากขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากพิจารณาด้านเสถียรภาพด้านพลังงานเป็นสําคัญ 
 

5. กลุ่มอ่ืนๆ 
 

 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 
 เบ้ืองต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ร้อยละบุคลากรของกลุ่มอ่ืนๆ อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 32.05 ของบุคลากร ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ขณะที่บุคลากรในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี เป็นช่วง
อายุที่มีร้อยละน้อยที่สุด 
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ตารางที่ ฉ-33 จํานวนและร้อยละช่วงอายุของบุคลากรของกลุ่มอ่ืน ๆ 
 

เพศ จํานวน/ร้อยละ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี ไม่ระบุ รวม 

ชาย จํานวน 3 7 13 9 1 1 34 

  ร้อยละ 8.82 20.59 38.24 26.47 2.94 2.94 43.59 

หญิง จํานวน 12 18 9 5 - - 44  

  ร้อยละ 27.27 40.91 20.45 11.36 - - 56.41 

รวม จํานวน 15  25 22 14 1 1 78 

  ร้อยละ 19.23 32.05 28.21 17.95 1.28 1.28 100.00  

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

แผนภาพที่ ฉ-9 ร้อยละช่วงอายุของบคุลากรของกลุ่มอ่ืน ๆ 
 

  
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างอัตรากําลังของกลุ่มอ่ืน ๆ น้ันมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็น
สําคัญ มีจํานวนทั้งสิ้น 32 คน จากทั้งสิ้น 78 คน อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ตามสาขาวิชาจะเห็นได้ว่า กลุ่มอ่ืน ๆ มี
บุคลากรด้านบริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์เป็นสําคัญโดยมีจํานวนทั้งสิ้น 26 คน รองลงมาคือด้านวิทยาศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์และด้านนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ มีจํานวน 10 และ 7 คนตามลําดับ 
 
  

19.23

32.05
28.21

17.95

1.28 1.28

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี ไม่ระบุ

ร้อยละช่วงอายุของบุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ
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ตารางที่ ฉ-34 จํานวนและร้อยละบคุลากรจําแนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา 
 

การศึกษา  
ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร ์ จํานวน 1 5 4 - - 10 
  ร้อยละ 10.00 50.00 40.00 - -  12.82  
บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตร์ จํานวน 3 18 4 - 1 26 
  ร้อยละ 11.54 69.23 15.38 - 3.85  33.33  
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ จํานวน - 6 1 - - 7 
  ร้อยละ -    85.71 14.29 -    -  8.97  
อื่นๆ จํานวน 15 2 - - - 17 
  ร้อยละ 88.24 11.76 - -    -  21.73  
ไม่ระบุ จํานวน 12 1 - - 5 18 
 ร้อยละ 66.67 5.56 - - 27.78 23.08 
รวม จํานวน 31 32 9 - 6 78 
 ร้อยละ 39.74 41.03 11.54 - 7.69 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

แผนภาพที่ ฉ-10 ร้อยละบุคลากรจําแนกตามสาชาวิชาจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาได้ทําการวิเคราะห์ถึงบุคลากรที่ได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อของกลุ่มอ่ืน ๆ พบว่ามีบุคลากร
ได้รับทุนทั้งสิ้น 25 คน โดยจําแนกเป็นระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 25 คน (ร้อยละ 37.88) ปริญญาตรี 32 คน (ร้อย
ละ 48.48) และปริญญาโท 8 คน (ร้อยละ 12.12) จากข้อมูลแบบสอบถาม ทั้งนี้บุคลากรที่ได้รับทุนศึกษาต่อมี
ระยะเวลาในการใช้ทุนที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ทุนน้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 68.18) 
 
  

 10.00  11.54  -   

 88.24 
 66.67  50.00 

 69.23  85.71 

 11.76 

 5.56 
 40.00 

 15.38  14.29 
 -   

 -   

 -    -    -    -   

 -   

 -    3.85  -    -   
 27.78 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ ไม่ระบุ

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ
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ตารางที่ ฉ-35 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ผู้ได้รับทุน ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม 

จํานวน 25 32 8 - 1 66 
ร้อยละ 37.88 48.48 12.12 - 1.52 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ ฉ-36 จํานวนและร้อยละบคุลากรที่ได้รับทุนจําแนกตามระยะเวลาที่ใชทุ้น 
 

ระยะเวลาใช้ทุน 1-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 
จํานวน (คน) 45 33 78 
ร้อยละ 68.18 31.82 100.00 

 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ดังน้ัน โครงสร้างองค์กรตามท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแบบสอบถามแล้วจึงสามารถให้ข้อสรุปภูมิ
หลังและโครงสร้างบุคลากรเพ่ือสะท้อนแนวทางการทํางานขององค์กรที่มุ่งเน้นการทํางานโดยมีบุคลากรในด้าน
บริหารจัดการ/เศรษฐศาสตรเ์ป็นสําคัญ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรรุ่นกลาง (มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า 40 ปี) อยู่
เป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุน้ี แนวทางการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรต่อกระบวนการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรจําแนกตามมิติต่างๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น ที่ปรึกษาจึงจะทําการวิเคราะห์การ
ประเมินผลเพ่ิมเติมในกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกําลังหลักของ ปส. ต่อไปในอนาคตว่ามีทัศนคติต่อการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างไรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร ปส. ที่มีต่อการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 
 ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อการประเมินทัศนคติขององค์กร (Mind-set) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ทัศนคติ ได้แก่  
 

1) กลุ่มที่ 1: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
2) กลุ่มที่ 2: ทัศนคติต่อโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
3) กลุ่มที่ 3: ทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 

 
ลักษณะการวิเคราะห์และประเมินผลที่ใช้เป็นไปในลักษณะการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ภายใต้เง่ือนไขประเด็นที่ได้รวบรวมจาก ปส. เองแล้วทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การรวบรวมผลการประเมิน
องค์กรที่มีจากในอดีต สําหรับผลการวิเคราะห์ในทั้ง 3 กลุ่มซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ ฉ-37 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร กลุ่มอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์

 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 1: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายของวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และสอดคล้องกับ
พันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีด
ความสามารถขององค์กร 

5 20 28 23 1 1 78 

ร้อยละ 6.41 25.64 35.90 29.48 1.28 1.28 100.00 

การดําเนินงานของบุคลากรท่ีสามารถ
ทํางานตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. 

4 22 34 8 9 1 78 

ร้อยละ 5.13 28.21 43.59 10.26 11.54 1.28 100.00 
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

3 12 39 19 4 1 78 

ร้อยละ 3.85 15.38 50.00 24.36 5.13 1.28 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ทัศนคติตามคําถามกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์น้ันได้ว่าเป็นส่วนคําถามที่สําคัญต่อการประเมินผลองค์กรอย่างย่ิง เน่ืองจาก คําตอบที่ได้รับเป็นผล
สะท้อนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรเอง ดังน้ัน หากการองค์ประกอบในทุก
ส่วนงานของ ปส. มีพ้ืนฐานจากการดําเนินงานตามแผนงานของยุทธศาสตร์จริงแล้ว ประเด็กหลักที่ต้องพิจารณา
ก่อนเป็นอันดับแรก คือ วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นระดับที่ท้าทายหรือไม่ และมีบุคลากรของ ปส. น้ันให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดที่ตนเองได้รับหรือไม่ ซึ่งในส่วนการวิเคราะห์ความเหมาะสมและคุณภาพของ
ตัวช้ีวัดที่ปรึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์ไว้แล้วในเน้ือหาบทท่ี 3 โดยผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4 จะเน้นการวิเคราะห์
ในเชิงปริมาณเพ่ือสะท้อนความคิดเก็นในภาพรวมขององค์กรต่อแผนยุทธศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งแวดล้อม
ภายใน/นอก องค์กร 

 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด พบว่า บุคลากรของ กลุ่มอ่ืน ๆ ค่อนข้างมีความเช่ือมั่นว่าตนเองได้ดําเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีความท้าทาย5 โดยเมื่อพิจารณาในแง่ที่ตนเองสามารถดําเนินงานได้ตาม

                                                            
5บุคลากรของ กลุ่มอ่ืน ๆ มีความเชื่อม่ันว่าตนเองได้ดําเนินงานท่ีมีความท้าทายภายใต้วิสัยทัศน์ โดยมีความเห็นด้วยปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 35.90 มีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 29.48 และเม่ือรวมกับผู้ตอบว่าเห็นด้วยมากท่ีสุดจะมีถึง ร้อยละ 66.66 จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ขณะเดียวกัน เม่ือมีการให้ประเมินตนเองในความเชื่อว่าตนเองได้ดําเนินงานตรงตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ขององค์กร
แล้วหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นด้วยในระดับปานกลาง(ร้อยละ 43.59) โดยเม่ือรวมกลุ่มท่ีเห็นด้วยใน
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ตัวช้ีวัดหรือไม่น้ันพบว่าเป็นไปในมิศทางเดียวกัน คือ บุคลากรของ กลุ่มอ่ืน ๆ เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถทํางานได้
ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของคะแนนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นด้วยต้ังแต่
ในระดับปานกลางไปจนถึงเห้นด้วยมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ 
 

ด้วยเหตุน้ี เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของบุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
แล้ว เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือให้คําตอบดังกล่าวจึงจําเป็นต้องศึกษาโดยใช้สมการถดถอย (Regression Equation) 
ในการหาปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant) จากหัวข้อการประเมินกลุ่มที่ 1 ว่าด้วยทัศนคติในการ
ดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สามารถเขียนสมการวัตถุประสงค์ (Objective Equation) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ กลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 
 

y  = c + x1 + x2 + e 
 
 โดยที่ 
 
 y  =  การดําเนินงานของบุคลากรที่สามารถทํางานตอบสนองต่อเป้าหมาย 
    เชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของ ปส. (หรือจากข้อ 2 หัวข้อที่ 2 ของ 
    แบบประเมิน)     
 x1  = ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร และสอดคล้อง 
    กับพันธกิจ สถานการณ์ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร  
    (หรือจากข้อ 1 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 แบบประเมิน) 
 x2  = การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ (หรือจากข้อ 3 ในหัวข้อคําถามกลุ่มที่ 1 ของแบบ
ประเมิน) 

 c = ค่าคงที่ 
 e = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
  

                                                                                                                                                                                                
ระดับปานกลางถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.39 เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความเห็นด้วยระดับอ่ืนๆ ก็สอดคล้องกับผล
การประเมินตนเองในหัวข้อท่ี 3 ในแง่ของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดขององค์กรซ่ึงให้ผลการ
วิเคราะห์ระดับความสามารถสอดคล้องกับคําถามท่ี 2 
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ตารางที่ ฉ-38 ปัจจัยที่มีผลในการบรรลเุปา้หมายเชิงยุทธศาสตร ์
 

  Coef. P>t 
ความท้าทายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร และสอดคล้องกับพันธกิจ สถานการณ์
ภายนอกและขีดความสามารถขององค์กร 

0.022  0.843 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

0.483    0.001** 

ค่าคงท่ี 1.359  0.016 
 หมายเหตุ: R-squared= 0.185 
 ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยสามารถ
อนุมานได้ว่าบุคลากรของ ปส. น้ันมีความเช่ือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรน้ันมีความท้าทายและเหมาะสมกับการทํางาน
ของ ปส. อย่างย่ิง อีกทั้งตนเองสามารถดําเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัดได้เป็นอย่างดี โดยองค์ประกอบในส่วนของ
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มีผลต่อการทํางานของ
บุคลากรของ ปส. ในการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตารางที่ ฉ-39 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อโครงสรา้งการบริหารงานขององค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 2: 
ทั ศ น ค ติ ต่ อ
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
องค์กร 

ความถูกต้องเหมาะสมกับพันธกิจ 
ปัจจุบันขององค์กร บทบาท ขอบเขต 
หน้ าที่ และความ รับ ผิดชอบตาม
ตําแหน่งงาน (Job description) 

9 11 32 17 8 1 78 

ร้อยละ 11.54 14.10 41.03 21.79 10.26 1.28 100.00 
ความพอเพียงของงบประมาณและ
เหมาะสมต่อภาระงาน 8 33 26 9 1 1 78 

ร้อยละ 10.26 41.31 33.33 11.54 1.28 1.28 100.00 
ความล่าช้าในการปฏิบั ติงานจาก
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหาร 

4 17 30 19 5 3 78 

ร้อยละ 5.13 21.79 38.46 24.36 6.41 3.85 100.00 
ก า ร ข า ดค ว าม ค ล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 8 25 27 15 2 1 78 

ร้อยละ 10.26 32.05 34.62 19.23 2.56 1.28 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ในกลุ่มคําถามที่ 2 มีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ถึงทัศนคติของบุคลากรว่าระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กรเป็นสําคัญและเป็นกลไกสําคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 2 พบว่า บุคลากรของ กลุ่มอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรที่
ผ่านมา ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
 บุคลากรของกลุ่มอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความเหมาะสมกันระหว่างพันธกิจในปัจจุบันขององค์กร ทั้ง
บทบาท ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน โดยเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 41.03 เห็นด้วยมาก
ร้อยละ 21.79 และเมื่อรวมกับข้อคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 10.26 พบว่ากลุ่มบุคลากรที่
ส่วนใหญ่เห็นด้วยต้ังแต่ระดับเห็นด้วยมากถึงเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นถึง ร้อยละ 73.08 จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

 
ในประเด็นเร่ืองความพอเพียงของงบประมาณและเหมาะสมต่อภาระงาน พบว่า บุคลากรของกลุ่มอ่ืน ๆ 

เห็นว่ามีงบประมาณเพียงพอในระดับที่เห็นด้วยมากถึงเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.82 ขณะที่ส่วนใหญ่
ของคนท่ีเห็นด้วยน้อยถึงเห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 41.31 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของกลุ่มอ่ืน ๆ  
น่ันหมายความว่าในเรื่องความเหมาะสมของงบประมาณต่อภาระงาน บุคลากร กลุ่มอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เห็นว่า
ประเด็นด้านความพอเพียงของงบประมาณต่อการดําเนินงานไม่เป็นประเด็นที่สําคัญมากนัก 
 

สําหรับประเด็นความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร พบว่า มีผู้
ไม่เห็นด้วยกับความล่าช้าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 5.13 และมีผู้ที่เห็นด้วยน้อยคิดเป็นร้อยละ 21.79 ขณะที่ผู้ที่เห็น
ด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69.23 ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปส. ประสบปัญหาด้าน
ความล่าช้าของการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 
สําหรับ ความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อประเด็นการขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่

ละหน่วยงาน พบว่า เป็นปัญหาที่บุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ ให้ความสําคัญและเช่ือว่ามีผลต่อการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาคําตอบที่มีผู้เห็นด้วยปานกลางจนถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด 
พบว่า มีร้อยละถึงร้อยละ 56.41 ขณะที่ในส่วนของผู้ที่เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 32.05 และผู้ที่ไม่เห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 10.26 

 
กล่าวโดยสรุป จากทัศนคติของบุคลากร กลุ่มอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่า ปัญหาสําคัญด้านการบริหารจัดการ

องค์กรที่มีผลต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ปัญหาความล่าช้าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นปัญหาสําคัญย่ิงขององค์กร ทั้งน้ีที่ปรึกษาเล็งเห็นว่าปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการอาจมีสาเหตุเช่ือมโยงมาจากข้อจํากัดตามกรอบภารกิจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายด้วย  
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ตารางที่ ฉ-40 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติบุคลากร กลุ่มอ่ืน ๆ ในการตอบสนองต่อภายนอกองค์กร 
 

กลุ่ม ประเด็น ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มที่ 3: 
ทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น
ตอบสนองต่อ
ภ า ย น อ ก
องค์กร 

ความจําเป็นต้องมีหน่วยงานสําหรับ
กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการ
ทํ า ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ข้ า ไ ป
ตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน ณ 
สถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการหรือ
พ้ืนที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4 12 24 23 14 1 78 

ร้อยละ 5.13 15.38 30.77 29.49 17.95 1.28 100.00 
คว าม เ ชื่ อ ม่ั น แ ล ะทั ศ น ค ติที่ ดี ต่ อ
ภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไข
ปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

9 13 26 24 4 2 78 

ร้อยละ 11.54 16.67 33.33 30.77 5.13 2.56 100.00 
ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ ปส. 
ที่มีต่อทุกภาคส่วนที่อยู่ภายนอกองค์กร 1 17 40 14 2 4 78 

ร้อยละ 1.28 21.79 51.28 17.95 2.56 5.13 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
จากการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 3 ว่าด้วยทัศนคติในการดําเนินงานตอบสนองต่อภายนอกองค์กร พบว่า

บุคลากรของ กลุ่มอ่ืน ๆ เห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีหน่วยงานท่ีทําหน้าที่กํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการ
ทํางานของ ปส. เองมากย่ิงขึ้นโดยสะท้อนได้จากผลของแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยในระดับปานกลางถึงมากที่สุดถึง
ร้อยละ 78.21 

 
สําหรับเรื่องของความเช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรภายหลังการแก้ไขปัญหาความคล่องตัว

ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้น พบว่า หากแก้ไขปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้แล้วย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อภายนอกมากย่ิงขึ้น โดยมีผู้เห็นด้วยในระดับมาก อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30.77 เห็นด้วย
มากท่ีสุด ร้อยละ 5.13 หรือรวมกันร้อยละ 35.90 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลจากความคิดเห็นของบุคลากร ปส. 
ในแง่ภาพลักษณ์ของ ปส. ต่อภายนอกท่ีมีในปัจจุบัน พบว่า ภาพลักษณ์ปัจจุบันของ ปส. อยู่ในระดับปานกลาง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.28 
 
 5.3 สรุปผลการวิเคราะห์องค์กรและจัดลําดับความสําคัญปัจจัยภายใน/นอกที่มีผลต่อการดําเนินงานของ ปส. 
 

จากการวิเคราะห์ผลในขั้นตอนการศึกษาต่างๆ ทั้งในจากวิเคราะห์ประเมินแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การของ ปส. ตลอดจน การสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมมนากลุ่มย่อยที่ผ่านในขั้นตอนการศึกษาโครงการฯ ระยะที่ 1 
แล้ว ที่ปรึกษาจึงได้ทําการสรุปและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญปัจจัยต่างดดยแบ่งได้เป็นหลายมิติ และมีการ
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วิเคราะห์ในระดับรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละมิติด้วย เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและยืนยันความถูกต้องของผล
การศึกษาที่มาจากหลายขั้นตอนดังกล่าว  

 

ผลการศึกษาดังกล่าวจําแนกตามปัจจัยต่างๆ ในทุกมิติจะทําให้ ปส. ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการ
ดําเนินงานทั้งในเชิงส่งเสริม และเหนี่ยวรั้งการดําเนินงานของ ปส. ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดลําดับความสําคัญจะนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์แต่ตรงประเด็นปัญหามากที่สุด
ต่อไป โดยปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. สามารถจําแนกได้เป็นปัจจัย 2 
กลุ่มได้แก่  

 

1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร  

2) ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งในมิติของผลการดําเนินงานของ ปส. ที่มีต่อภายนอก และ
มิติของปัจจัยภานอกที่กระทบต่อการดําเนินงานของ ปส. ประกอบได้ด้วย มิติด้านภาพลักษณ์ มิติด้าน
ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ มิติด้านเทคโนโลยี มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละมิติมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 ก. มิติด้านองค์กร 
 

องค์กร ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

เป็นองค์กรเดียวในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัย
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ  2 1 17 15 42 1 78 

ร้อยละ 2.56 1.28 21.79 19.23 53.85 1.28 100.00  
เป็นศูนย์กลางความรู้เก่ียวกับกัมมันตภาพรังสี มีความรู้
ความชํานาญในเร่ืองรังสี  

- 4 14 37 22 1 78 

ร้อยละ - 5.13 17.95 47.44 28.21 1.28 100.00  
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานปรมาณู (การดําเนินการตามพันธกรณี)  1 1 16 24 34 2 78 

ร้อยละ 1.28 1.28 20.51 30.77 43.59 2.56 100.00  
ได้รับสนับสนุนจากต่างประเทศ และได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐ เช่น การไปร่วมประชุม 
และฝึกอบรมในต่างประเทศ  

1 6 13 26 30 2 78 

ร้อยละ 1.28 7.69 16.67 33.33 38.46 2.56 100.00  
การสื่อสารกันภายในองค์กรมีน้อย ทําให้ขาดเช่ือมโยง
สนับสนุนกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์  

- 13 19 22 23 1 78 

ร้อยละ - 16.67 24.36 28.24 29.49 1.28 100.00  
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
เป็นผลให้หน่วยงานภายนอกขาดความเข้าใจบทบาท
ของ ปส.  

5 6 22 22 21 2 78 

ร้อยละ 6.41 7.69 28.21 28.21 26.92 2.56 100.00  
ขาดการใช้ IT เข้ามาจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ที่เพียงพอ  

3 10 19 24 21 1 78 

ร้อยละ 3.85 12.82 24.36 30.77 26.92 1.28 100.00  
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องค์กร ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

ระบบงานสนับสนุนโดยรวม (Back Office) ของ
องค์กร  อาทิ  การวางแผนยุทธศาสตร์และการ
ดําเนินงานตามแผนงานต่างๆในเขิงบูรณาการ การ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานฯ การติดตามและ
ประเมินผลแผนการดําเนินงาน ระบบการบริหารและ
ควบคุมงบประมาณ ระบบการประสานงานเชิงกลยุทธ์
ภายในองค์กร เป็นต้น ยังขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4 8 29 18 18 1 78 

ร้อยละ 5.13 10.26 37.18 23.08 23.08 1.28 100.00  
ไม่มีสํานักงานในภูมิภาค ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

2 3 23 25 24 1 78 

ร้อยละ 2.56 3.85 29.48 32.05 30.77 1.28 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดมิติด้านองค์กร พบว่า บุคลากร กลุ่มอ่ืน ๆ ยังเช่ือมั่นว่าด้วยความเป็นหน่ึงเดียว
ขององค์กรด้านการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับสากลจะเป็นผล
ให้การทํางานของ ปส. ดําเนินงานได้เป็นอย่างดี  
 

สําหรับรายละเอียดปัญหาที่สําคัญต่อการดําเนินงานของ องค์กร คือ ปัญหาประเด็นปัญหาสําคัญของ ปส. 
การขาดการส่ือสารและบูรณาการกันทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมีความ
เก่ียวข้องกับปัญหาการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการขาดหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) ในการ
เป็นผู้ประสานและบูรณาการแผนการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงซึ่งปัญหาของประเด็นด้านหน่วยงาน
สนับสนุนอาจมีจากหลายสาเหตุทั้งในแง่ของระบบการติดตามประเมินผลที่ยังไม่สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานได้มากนัก ขณะเดียว ยังเป็นผลจากการวางแผนการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภารกิจ
ต่างๆ ยังมีการดําเนินงานที่แยกส่วนระหว่างกัน 

 
ดังน้ัน ปัญหาต่างๆ ข้างต้น จึงทําให้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. จําเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ระบบงานและเช่ือมต่องานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
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ข. มิติด้านกฎหมาย 
 

กฎหมาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ ปส. ชัดเจน  4 7 26 23 9 9 78 

ร้อยละ 5.13 8.97 33.33 29.49 11.54 11.54 100.00  
จาก พ.ร.บ. จัดตั้ง พ.ศ. 2504 ทําให้ ปส. ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับ แนว
ทางการดําเนินงานและสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีทีเ่ปลี่ยนไปได้  

3 10 31 18 10 6 78 

ร้อยละ 3.85 12.82 39.74 23.08 12.82 7.69 100.00  
มีกระบวนการในการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลของ ปส. ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นไปอย่างล่าช้า  

2 11 19 22 18 6 78 

ร้อยละ 2.56 14.10 24.36 28.21 23.08 7.69 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ปัญหาทางด้านกฎหมายถือเป็นเง่ือนไขสําคัญที่ส่งผลต่อการทําหน้าที่ ปส. ซึ่งปัญหาที่สะท้อนจาก
บุคลากรของ ปส. แล้วชัดเจนอย่างมาก คือ กฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนไปได้ ดังน้ัน การดําเนินงานของ ปส. จึงอาจไม่สามารถตอบสนองกับปัจจัยภายนอกได้อย่างแท้จริงซึ่ง
กฎหมายหลักที่มีผลโดยตรง คือ พ.ร.บ. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 หรือ พ.ร.บ. จัดต้ังองค์กร ปส. เอง  
 

ค. มิติด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

แนวทางการดําเนินงานขององค์กรไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 6 31 19 9 6 78 

ร้อยละ 8.97 7.69 39.74 24.36 11.54 7.69 100.00  
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ของ ปส. 
และกระทรวงฯ ซ่ึงมุ่งเน้นในการทําหน้าที่ด้านการ
ส่งเสริม/พัฒนาเป็นสําคัญ ขณะที่ ปส .  ถือเป็น
หน่วยงานในด้านการกํากับดูแล ทําให้ไม่สามารถ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ ปส. ที่มีต่อยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวงได้  

- 5 39 20 10 6 78 

ร้อยละ -    6.41 47.44 25.64 12.82 7.69 100.00  
ไม่มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยาก อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์บ่อยครั้ง ทําให้ไม่สามารถ
วางแผนและจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรที่รองรับ
เป้าหมายในระยะยาวได้  

1 7 24 26 14 6 78 

ร้อยละ 1.28 8.97 30.77 33.33 17.95 7.69 100.00  
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

ปส. มีความยุ่งยากในการของบประมาณ เนื่องจาก มี
ภารกิจไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ  5 6 22 25 14 6 78 

ร้อยละ 6.41 7.69 28.21 32.05 17.95 7.69 100.00  
ค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน (เป้าหมาย) ตัวชี้วัดไม่
ท้าทาย  

5 11 22 26 8 6 78 

ร้อยละ 6.41 14.10 28.21 33.33 10.26 7.69 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดมิติความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ปส. และระดับกระทรวง พบว่า ปส. ยังไม่
มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ปส. กับระดับกระทรวงทําให้การประเมินในลักษณะผลสําเร็จระดับผลกระทบ 
(Impact) ไม่สามารถประเมินได้อยางแท้จริง ขณะเดียวกันแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีการดําเนินงานกันในแต่ละ
ปีน้ันยังเป็นแผนงาน/โครงการซึ่งไม่ได้มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการไว้เพ่ือให้เกิดการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือตอบสนองการดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงนโยบาย แล้วด้วยปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการของบประมาณ
ของ ปส. จากหน่วยงานระดับกระทรวงเพราะมีเป้าหมายและแผนที่ไม่เช่ือมต่อกัน 
 

ง. มิติด้านงบประมาณ 
 

งบประมาณ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

งบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจํากัด ไม่สอดคล้องกับ
ภาระงานในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

1 9 16 22 28 2 78 

ร้อยละ 1.28 11.54 20.51 28.21 35.90 2.56 100.00  
ไม่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ (เม่ือ
พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือในแต่ละ
ปีงบประมาณ)  

2 3 24 29 18 2 78 

ร้อยละ 2.59 3.85 30.77 37.18 23.08 2.56 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษารายละเอียดของงบประมาณ พบว่า ปัญหาที่แท้จริงในมิติด้านงบประมาณของ ปส. เกิดขึ้น
จากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งประเด็นดังกล่าวเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาจาก
การมีระบบติดตามประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ปัญหาที่ชัดเจนอย่างย่ิงจากการวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ คือ แม้ว่าจะมีข้อจํากัดการด้านงบประมาณแต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเบิกจ่ายปัญหาประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายถือเป็นปัญหาสําคัญอย่างย่ิงในทัศนคติของบุคลากร ปส. 
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จ. มิติด้านบคุลากร 
 

บุคลากร ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และมีนักวิชาการที่มี
ความเช่ียวชาญสูง โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์  

- 5 16 31 24 2 78 

ร้อยละ -    6.41 20.51 39.74 30.77 2.56 100.00  
ไม่มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบ ทําให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
(เข่น การบริหารอัตรากําลัง การจัดการอาชีพ การบริหาร
บุคลากรมีความสามารถระดับสูง การบริหารผลการดําเนินงาน 
การจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่
ละตําแหน่ง และการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ฯลฯ 
เป็นต้น)ไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร ตลอดจนไม่สามารถทําให้
องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด้านต่างๆได้อย่าง
ย่ังยืน 

5 4 25 26 16 2 78 

ร้อยละ 6.41 5.13 32.05 33.33 20.51 2.56 100.00  
มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ทําให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การทํางานจากบุคลากรที่ มีประสบการณทํางานสูงไปสู่
บุคคลากรในรุ่นถัดไปมีข้อจํากัด 

6 4 25 15 26 2 78 

ร้อยละ 7.69 5.13 32.05 19.23 33.33 2.56 100.00  
มีการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรบ่อยครั้ง ทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
มีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์บ่อยครั้ง และบุคคลากรในองค์กร
ยังขาดการปรับตัว เพ่ือรองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง  

5 8 26 22 15 2 78 

ร้อยละ 6.41 10.26 33.33 28.21 19.23 2.56 100.00  
บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่
อาจแปลงแนวคิดต่างๆ ที่ระดมความคิดเห็นไปสู่การกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง  

1 6 24 34 11 2 78 

ร้อยละ 1.28 2.56 7.69 30.77 43.59 14.10 100.00  
บุคลากรทุกระดับมีการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
เ ก่ียว กับแผนยุทธศาสตร์  เช่นวิสั ยทัศน์  วัต ถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ  

5 13 23 28 6 3 78 

ร้อยละ 6.41 16.67 29.49 35.90 7.69 3.85 100.00  
บุคลากรมีความม่ันใจต่อบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้นํา
องค์กรไปสู่ทิศทางที่ ถูกต้องและประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

9 11 28 19 8 3 78 

ร้อยละ 11.54 14.10 35.90 24.36 10.26 3.85 100.00  
บุคลากรมีความกระตือรือล้น มุ่งม่ันและทุ่มเทการทํางาน
เพ่ือให้แผนงานและโครงการตามแผนยูทธศาสตร์(ตามความ
รับผิดชอบ)ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2 11 26 28 8 3 78 

ร้อยละ 2.56 14.10 33.33 35.90 10.26 3.85 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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 สําหรับประเด็นการจัดลําดับความสําคัญด้านบุคลากรถือเป็นประเด็นสําคัญ เน่ืองจาก ถือเป็นพ้ืนฐาน
หลัก (Back-bone) ของการบริหารงานและดําเนินงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากการศึกษา พบว่า แม้ว่า 
ปส. จะเป็นแหล่งรวมของบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช้ันสูง แต่เมื่อพิจารณาในมิติของระบบการ
บริหารงานบุคคลแล้ว ปส. ยังขาดการบริหารองค์ความรู้ที่ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ ปส. ให้มีคุณภาพและ
เช่ียวชาญ 
 
 นอกจากน้ี จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หมายรวมถึงยุทธศาสตร์ของ ปส. บ่อยคร้ังได้ส่งผล
กระทบอย่างย่ิงต่อการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับแนวทางของ ปส. ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นนอกจากปัญหาในการปรับตัว
ของบุคลากรแล้วยังทําให้ บุคลากรของ ปส. ขาดความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหารองค์กร และขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าที่อันนําไปสู่การทํางานที่เน้นงานประจํา (Routine) ที่เคยดําเนินงานมา ทั้งย้ังไม่ให้ความสนใจต่อ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งส่งกระทบต่อระบบการบริหารจัดการในภาพรวมอีกด้วย 
 

ฉ. มิติด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

ภาพลักษณ์ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีตํารา/เอกสารการอบรมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ที่เป็นภาษาไทย ทําให้ประชาชนมีมีความเข้าใจและมี
ความรู้ดังกล่าวมากย่ิงขึ้น  

8 6 21 25 13 3 78 

ร้อยละ 10.26 10.26 26.92 32.05 16.67 3.85 100.00  
มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความ
เช่ือม่ันยังไม่เพียงพอต่อภายนอกทําให้ภาคส่วนต่างๆ 
ขาดความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู กต้อง  และไ ม่ เข้ า ใจ
ภาพลักษณ์ขององค์กร  

2 8 20 29 16 3 78 

ร้อยละ 2.56 10.26 25.64 37.18 20.51 3.85 100.00 

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 สําหรับผลการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญในประเด็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อภายนอก พบว่า 
ภาคส่วนต่างๆ ภายนอกองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี ขณะเดียวกันยังไม่มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และการทํางานของ ปส. แม้ว่าจะมีการจัดทําตํารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้จากทาง ปส. แล้วก็ตาม 
ดังน้ัน ปส. จึงควรมีแนวทางการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น 
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ช. มิติด้านเศรษฐศาสตร ์
 

เศรษฐศาสตร ์ ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

กรอบความร่วมมือสากลที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีหรือ
มีพันธกรณีอยู่ และในอนาคต อาทิ กรอบความร่วมมือ
ด้านพลังงานของอาเซียน จะส่งผลให้การทําหน้าที่ของ 
ปส. มีความเข้มข้นและสําคัญมากย่ิงขี้น 

2 6 23 27 19 1 78 

ร้อยละ 2.56 7.69 29.49 34.62 24.36 1.28 100.00  
การขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรมทําให้มีการนํา
เทค โน โลยี ด้ าน รั ง สี ไ ป ใช้ เ พ่ื อ เ พ่ิ มผลผลิ ตทา ง
อุตสาหกรรมมากขึ้น  

1 2 24 26 24 1 78 

ร้อยละ 1.28 2.56 30.77 33.33 30.77 1.28 100.00  
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มที่จะทําให้
เกิดการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ือประโยชน์ทาง
พลังงานมากยิ่งขึ้น  

5 9 22 25 16 1 78 

ร้อยละ 6.41 11.54 28.21 32.05 20.51 1.28 100.00  
ประเทศเพ่ือนบ้านมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ด้วย
เหตุนี้ การทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์มาก
ย่ิงขึ้นและส่งผลให้บทบาทของ ปส. มีความชัดเจนและ
สําคัญมากย่ิงขึ้น  

1 10 22 19 25 1 78 

ร้อยละ 1.28 12.82 28.21 24.36 32.05 1.28 100.00  
แนวโน้มผู้ใช้บริการรังสีในการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น  - 5 23 26 23 1 78 

ร้อยละ -    6.41 29.49 33.33 29.49 1.28 100.00  
รัฐบาลให้ความสําคัญกับงานที่สร้างรายได้มากกว่างาน
ด้านกํากับดูแลความปลอดภัย  

- 8 20 23 24 3 78 

ร้อยละ - 10.26 25.64 29.49 30.77 3.85 100.00  
นโยบายด้านพลังงานของรัฐมีแนวโน้มในการพ่ึงพา
พลังงานสํารองรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์
จากต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เป็นต้น  

4 4 27 25 17 1 78 

ร้อยละ 5.13 5.13 34.62 32.05 21.79 1.28 100.00  
นโยบายการเมืองไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงบ่อยทํา
ให้ยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ขาดความต่อเนื่องและ
ชัดเจน  

- 7 19 21 30 1 78 

ร้อยละ - 8.97 24.36 26.92 38.46 1.28 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจย่อมมีผลให้เกิดการใช้นิวเคลียร์ในแง่
พลังงาน และรังสีในแง่การพัฒนาปรับปรุงการผลิตของอุตสาหกรรมมากขึ้น ตลอดจนการใช้รังสีเพ่ือการแพทย์ก็มี
แนวโน้มในด้านการให้บริการมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ปัจจัยในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์จากภายนอกจึงมีแนวโน้มผลักดันไป
ในทิศทางบวกเพ่ิมมากย่ิงต่อกรอบและวิธีการดําเนินงานของ ปส. ตามไปด้วย  
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 นอกจากน้ี จากการจัดลําดับความสําคัญในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า ไทยควรมีนโยบายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศมีชัดเจนซึ่งมีผลดีต่อแนวทางการทํางานของ ปส. โดยตรงในฐานะที่ต้องทําหน้าที่กํากับดูแล
ในกรณีที่มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ ขณะเดียวกันผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจอีกประการและจะ
กระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของ ปส. คือ นโยบายด้านนิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจะทําให้ ปส. ต้อง
ปฏิบัติในลักษณะการเฝ้าระวังผลกระทบด้านนิวเคลียร์จากภายนอก แม้ว่าประเทศอาจจะไม่มีนโยบายการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ตาม 
 

ซ. มิติด้านเทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยี ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ 
เพ่ิมสูงขึ้น  

1 5 26 25 19 2 78 

ร้อยละ 1.28 6.41 33.33 32.05 24.36 2.56 100.00  
นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือก ทั้งยังมีบทบาทในการ
เพ่ิมคุณภาพชีวิต เช่น radiation medicine 
เทคโนโลยีด้านการแพทย์/รังสี เพ่ิมมากข้ึน  

2 4 23 21 26 2 78 

ร้อยละ 2.56 5.13 29.49 26.92 33.33 2.56 100.00  
การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ หรือเทคโนโลยีอื่น โดยไม่
ต้องพ่ึงพาพลังงานนิวเคลียร์  3 5 40 16 12 2 78 

ร้อยละ 3.85 6.41 51.28 20.51 15.38 2.56 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากมิติทางด้านเทคโนโลยี พบว่า ความก้วหน้าทางเทคโนโลยีภาคการผลิตและบริการในอนาคตยัง
จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีต่อไป ดังน้ันจึงยังจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่าง
เข็มงวดต่อไปซึ่งมีผลโดยตรงต่อบทบาทของ ปส. ในอนาคต อย่างไรก็ดี ปัจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของ ปส. 
คือ นโยบายระดับชาติของรัฐบาล  
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ฌ. มิติด้านสังคม 
 

ด้านสังคม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

มีการเผยแพร่ข่าวสารทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมมากข้ึน  2 3 25 30 14 4 78 

ร้อยละ 2.56 3.85 32.05 38.46 17.95 5.13 100.00  
สังคมไทยยังมีความรู้และความเข้าใจด้านนิวเคลียร์
จํากัด 

3 4 22 22 23 4 78 

ร้อยละ 3.85 5.13 28.21 28.21 29.49 5.13 100.00  
สังคมยังขาดความเชื่อม่ันในการกํากับ และไม่มีความ
ม่ันใจความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และรังสี ตลอดจน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

3 3 15 22 31 4 78 

ร้อยละ 3.85 3.85 19.23 28.21 39.74 5.13 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

หากพิจารณามิติจากภายนอกถึงความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสังคมภายนอกต่อนิวเคลียร์ 
และรังสี พบว่า สังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างมากซึ่งเป็นเหตุไปสู่
ความร่วมมือ งานด้านการเฝ้าระวัง และนําไปสู่ผลต่อภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นการกํากับดูแลของ ปส. ตามไปด้วย  
ดังน้ัน กลไกหน่ึงที่สําคัญและช่วยให้เกิดความรู้แก่สังคมมากข้ึน ปส. จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 
และเพ่ิมวิธีการชักจูงใจสังคมไทยให้สนใจในประเด็นด้านนิวเคลียร์และรังสีมากย่ิงขึ้น ทั้งประโยชน์แก่ภาคสังคม 
และการปฏิบัติงานของ ปส. ที่จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 
ญ. มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 

สิ่งแวดล้อม ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

ไม่ระบุ รวม 

ภาวะโลกร้อน กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกทําให้
ต้องปรับตัวตามแนวโน้มความต้องการพลังงานทดแทน  1 3 15 20 35 4 78 

ร้อยละ 1.28 3.85 19.23 25.64 44.87 5.13 100.00  
การเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทําให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 2 6 17 16 33 4 78 

ร้อยละ 2.56 7.69 21.79 20.51 42.31 5.13 100.00  
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทําให้มีการหา
พลังงานทางเลือก  

- 3 16 20 35 4 78 

ร้อยละ - 3.85 20.51 25.64 44.87 5.13 100.00  

ท่ีมา: วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงและความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้นทั้งในระดับสากลและ
ภายในประเทศ ด้วยเหตุน้ี จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศ ดังน้ัน 
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ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปส. น้ันจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้ความรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนแก่ภายนอกองค์กรมากย่ิงขึ้น  

 
ขณะที่ มิติด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของพลังงาน จากสถาณการณ์ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองนั้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจพลังงานทางเลือก และพลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นทางเลือกที่สําคัญ
มากขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากพิจารณาด้านเสถียรภาพด้านพลังงานเป็นสําคัญ 
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ภาคผนวก ช. ผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครัง้ที ่1 
โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสาํนักงานปรมาณูเพื่อสนัติ พ.ศ. 2550-2553 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ 

 
 เวลา 9.30 น. กล่าวเปิดงานโดย นางประไพพิศ สุปรารภ รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และ
ในลําดับต่อมานําเสนอผลการวิจัยโดยคณะที่ปรึกษา และหลังจากที่ได้นําเสนอผลการวิจัยแล้วได้มีการขอ
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
 

1. โครงสร้างองค์กรของ ปส.ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บทบาทของการเป็น Commission และ Committee มี
ความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

2. การเตรียมความพร้อมในการกํากับดูแลของ ปส. ที่ควรจะเป็นในอนาคตคืออะไร 
3. แนวทางในการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในอนาคตท่ีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความ

ต้องการใช้บริการเป็นอย่างไร 
 
 นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงโครงสร้างองค์กรของ ปส. แต่ที่ผ่านมานโยบายของ 
ปส. ต้ังแต่ต้ัง ปส. มาไม่ได้เขียนกรอบในการดูแลพลังงานนิวเคลียร์ ที่เขียนแผนเป็นเหมือนแผนท่ีใช้ใน ปส เอง 
ไม่ได้รองรับในระดับชาติ แม้ว่าจะมีอนุกรรมการตามรายสาขาที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ก็ตาม แต่แผนที่ออกมาก็
จะไปปรากฎอยู่ในแผนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ัน จึงเห็นว่า ควรท่ีจะมีการปรับบทบาทการ
กําหนดแผนนโยบายให้ผ่านคณะรัฐมนตรี และกําหนดแผนหรือนโยบายในระดับชาติให้ชัดเจน และ ปส. เองก็ควร
ที่จะดําเนินตามนโยบายของแผนชาติน้ัน 
 
 ผู้แทนสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมที่ใช้รังสีเพ่ิมขึ้น เช่น การใช้ 
รังสีหลอมช้ินเหล็กเป็นเหล็กแท่ง หรือการใช้รังสีวัดระดับความหนาและความหนืดของเหล็ก การใช้รังสีในการผลิต
กระดาษที่สามารถทําให้บางลงเรื่อยๆได้ ในส่วนของการนําเข้าเศษเหล็กเพ่ือที่จะนํามาหลอมเป็นนํ้าเหล็ก ได้เคยมี
เหตุการณ์ว่าเศษเหล็กที่มาจากต่างประเทศ ในบางครั้งเศษเหล็กที่มาจากต่างประเทศน้ันมีรังสีปนเป้ือนเข้ามาใน
ประเทศไทยด้วย หรือในกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจ เพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ค่อนข้างมาก ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการใช้รังสีในทางที่หลากหลายมากข้ึน และมีปริมาณการใช้ที่เพ่ิม
สูงขึ้นด้วย แต่ถ้าใช้รังสีผิดพลาดจะให้โทษมหันต์ เช่น เมื่อหลายปีก่อนที่มีซาเล้งเอาแก็สไปตัดเหล็กที่ข้างในมีรังสี
อยู่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทําให้ถึงแก่ชีวิต จากที่ได้กล่าวมาน้ีจึงอยากให้ ปส. ในฐานะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประเทศให้เป็นผู้กํากับดูแลการใช้นิวเคลียร์ได้พยายามที่จะควบคุมดูแลอย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้านของการใช้รังสี
เพ่ือรองรับการใช้รังสีอย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคตที่จะสามารถผลิตสินค้าที่ทีคุณภาพสูง ต้นทุนตํ่า ด้วยความ
ปลอดภัย แข่งขันกับตลาดโลกได้ หากประเทศมีความพร้อมที่จะใช้รังสีอย่างปลอดภัย และมีผลผลิตที่ได้คุณภาพ 
จะส่งเสริมให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพ่ือรองรับ AEC ได้  
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 อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความเห็นต่อการศึกษาในคร้ังน้ีว่า การศึกษาใน
ครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือประเมินการทํางานของ ปส. ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 ซึ่งภายหลักจากปี 2553 น้ัน ปส. 
อาจมีแนวโน้มหรือการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ซึ่ง ในการนําเสนอไม่ได้พูดถึง ทั้งน้ี เห็นด้วยกับการออก
กฎหมายเพ่ือกํากับดูแลที่ครอบคลุมในหลายภาคส่วน และที่มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี วิสัยทัศน์ ที่เขียน
ไว้ค่อนข้างเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอสมควร แต่ในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ เห็นว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการมากกว่า กล่าวคือมี
ลักษณะของการเป็น operator ไม่ใช่ regulator ซึ่งหากพิจารณาในส่วนของการแยกกันเพ่ือพัฒนาองค์กรจากการ
ที่แยกออกเป็น สทน. และ ปส. แล้ว เมื่อ สทน. ได้ทําการพัฒนาองค์กรของตนเองไปในแนวทางของการเป็น 
Operator ปส. เองก็ควรจะต้องเน้นพัฒนาในเรื่องของการกํากับดูแลความปลอดภัยเป็นสําคัญในการใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ  ไม่ใช่แค่บริหารจัดการการใช้ และควรพิจารณาให้รอบด้านและให้ความสําคัญกับความเช่ือมโยง
ต่อไปในอนาคตด้วย ส่วนในประเด็นของการเป็น Commission หรือ committee น้ัน ปัจจุบันช่ือเป็น 
commission แต่ที่ทําหน้าที่เป็นลักษณะ committee ซึ่งในประเด็นน้ีเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง และหากกล่าวถึง
เรื่องของการเตรียมความพร้อมบุคลากรของหน่วยงานนั้น กรอบในการดําเนินการทํางานของ ปส. จะเป็น
ตัวกําหนดว่าบุคลากรของ ปส. จะมีทิศทางไปทางไหน โดยโครงสร้างการกํากับดูแลของ ปส. ในปัจจุบันจะมุ่งเน้น
การกํากับดูแลด้านความปลอดภัยเป็นหลัก รวมทั้งการพัฒนามาตรการกํากับดูแล และสร้างความเข้าใจในการ
กํากับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไปด้วย  
 
 ทางคณะที่ปรึกษาได้ช้ีแจงในประเด็น เรื่องของกรอบการศึกษาว่าที่ทําการศึกษาถึงปี 2553 น้ัน อัน
เน่ืองมาจากกรอบการศึกษาของโครงการ ประกอบกับความจํากัดขอข้อมูลทําให้สามารถประเมินผลการทํางาน
ของ ปส. ได้ตามที่เสนอน้ีเท่าน้ัน และเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ได้เสนอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นทางด้าน
กฎหมาย ที่จําเป็นต้องกําหนดบทบาทของ ปส. ในอนาคต นอกจากน้ียังเห็นว่าบทบาทในเร่ืองของการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรของ ปส. เองก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะในกรณีของการมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจยังมีความรู้ไม่เพียงพอ จึงเสนอให้มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทั่วไปด้วย และในส่วนของงานศึกษาในระยะที่ 2 และ 3 น้ัน ทางคณะที่ปรึกษาจะศึกษาถึงความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีความคิดเห็นต่อ ปส. อย่างไร รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ต้องมี
การทํางานร่วมกัน ที่ทําให้บทบาทของ ปส. อาจจะยังไม่ชัดเจนในปัจจุบัน 
 
 ในลําดับต่อมา นายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า ปส. ในช่วงปี 2554-2556 
ปส. ได้พยายามที่จะทําแผนแม่บท และพยายามที่จะทํา Public Clearing ที่พยายามให้ข้อมูลกับประชาชน แต่
ขณะเดียวกัน พบว่า มีปัญหาในการสื่อสารทั้ งภายในองค์กร และระหว่างองค์กร ทั้งกระทรวง และ
สถาบันการศึกษาเองก็ตาม ในประเด็นของการเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวง
พลังงานที่ได้มีการต้ังงบประมาณเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นในระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้มีการต้ัง
คณะกรรมการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้น แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนเป็นสํานักงานพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สังกัด
กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญของ IAEA ที่มีการวางแผนเพ่ือต้ังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ชัดเจน นอกจากน้ี ยังมี
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ อีกมาก รวมทั้งสถาบันมาตรวิทยาด้วย ดังน้ัน ปส. จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับ
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ (quality infrastructure) ซึ่งเก่ียวกับการมาตรฐานของประเทศไทย และในเร่ือง
ของการทดสอบหรือ Testing รวมถึง Conformity ในเรื่องของการเป็นไปตามกําหนดกฎเกณฑ์  
นอกจากน้ีควรให้ความสําคัญกับ Quality Accidation ที่เป็นมาตรฐานสากลด้วย ดังน้ันจึงเสนอให้ ปส. เปลี่ยนไป
สังกัดส่วนอ่ืน และเห็นว่าประสบการณ์เป็นส่วนสําคัญที่ไม่น้อยไปกว่าความรู้ จึงเห็นว่า ปส. ควรที่จะมีที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณ์คอยให้คําปรึกษา 
 
 คณะที่ปรึกษาได้ช้ีประเด็นความสําคัญระหว่างการเป็น Commission กับ Committee ว่าเป็นเรื่องการ
ดูแลทําให้เกิดคุณภาพจริงๆ ของการกํากับดูแล ซึ่งเมื่อพิจารณากรอบการทํางานของ ปส. ในปัจจุบัน มีข้อจํากัด
เยอะมาก ทั้งในเรื่องของงบประมาณ และบุคลากร ติดกรอบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย สิ่งที่ต้อง
พิจารณาคือ เรื่องของความต่อเน่ืองของการทํางาน เรื่องของศักยภาพในการทํางานของบุคลากร จึงเห็นว่าหาก
จําเป็นที่จะต้องมีลักษณะเป็น Commission อาจจะต้องไปสังกัดอยู่ในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ รวมถึงต้องให้
ความสําคัญกับเรื่องของการบูรณาการ เรื่องของทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ ซึ่งคณะที่ปรึกษาเห็นว่าจะมีปัญหาใน
อนาคต และเมื่อศึกษากรณีต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ทําให้พบว่า การที่จะเป็น Commission หรือ 
Committee น้ัน เป็นเร่ืองที่จําเป็นต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง และจําเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างองค์กร การแยก
องค์กรออกไปเพ่ือให้สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ซึ่งในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีถือเป็นโจทย์ที่ใหญ่
มากสําหรับ ปส. เอง และสิ่งที่ ปส. จะต้องเผชิญคือความท้าทายในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตที่
จําเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนต้ังแต่วันน้ีไป 
 
 ผอ. สํานักของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้กล่าวถึง การรับฟังความคิดเห็นในประเด็นของเร่ือง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานของ ปส. จากการได้รับฟังคณะที่ปรึกษานําเสนอผลการวิจัยจึงอยาก
ที่จะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปส. เองก็ได้เห็นถึงช่องว่างที่ดําเนินการอยู่ และพยายามท่ีจะจัดการ นอกจากน้ียัง
พยายามที่จะเพ่ิมการกํากับดูแลให้มากย่ิงขึ้นด้วย และให้ความเห็นต่อไปว่าในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาของ ปส. น้ัน 
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างหลากหลาย และมีผู้ใช้งานนิวเคลียร์และรังสีในหลายภูมิภาค ทําให้มีการเปลี่ยนแผน
เริ่มขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาค ซึ่งการที่มีการใช้นิวเคลียร์และรังสีมากขึ้นน้ีส่งผลต่อความกังวลในเร่ืองของ
แผนคน จึงได้มีการส่งบุคลากรของ ปส. ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทําให้
ปัจจบัุนมีบุคลากรในส่วนน้ีค่อนข้างมาก และทําให้มีการพยายามผลักดันให้มาเป็นแกนนําในการทํางาน และอยาก
ที่จะให้คนเหล่าน้ีได้ใช้ประสบการณ์มาเปลี่ยนวิธีการในการช่วยบริหารจัดการยุทธศาสตร์ดีย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกันน้ี 
เน่ืองจากประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ปส. ก็ได้มีการวางแผนเพ่ือรับมือกับการเปิดประเทศแล้ว ซึ่ง
พยายามที่จะผลักดันให้เกิด Commitment ในระดับประเทศ และมีการพิจารณาถึงส่วนของความรับผิดชอบของ
ไทยว่าจะไปในทิศทางใด พร้อมกันน้ี ยังได้พยายามที่จะเตรียมรองรับมีกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
ประเทศข้างเคียงแล้ว รวมถึงการให้ความสําคัญในเรื่องของความม่ันคงด้วย ซึ่งในส่วนน้ีอาจจะยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่น้อยเกินไปอยู่ แต่ก็จะพยายามปรับปรุงให้มีการพัฒนาที่มากย่ิงขึ้นต่อไป นอกจากน้ี สิ่งที่ ปส. 
พยายามทําอยู่คือการที่จะพยายามบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรที่จะมุ่งไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
  



ภาคผนวก ช - 4 
 

 ตัวแทนจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (คุณจารุณี) ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมขององค์กรว่า ปส. ได้มีโครงการ
อบรมหรือสัมมนาในเรื่องของความปลอดภัยของ ปส. และมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรว่ามี
โครงการพัฒนาบุคลากรแห่งชาติอยู่ ต้ังเป็นศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งเดิมวางแผนว่าจะดําเนินการในปี 2556 แต่ปัจจุบันได้
มีการดําเนินการแล้ว ทําเรื่องการฝึกอบรม และจัดทําหลักสูตรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 
 ตัวแทนจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะของคนรุ่นใหม่ ได้ให้ความเห็นในเรื่องของการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรว่าปัจจุบันยังไม่มีแผนการบริหารบุคลากรที่ชัดเจน และยังไม่มีการแบ่ง career path ที่ชัดเจน 
รวมถึงแผนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการทํางานของตนเอง 
นอกจากน้ี ยังให้ความเห็นถึงปัญหาของการเปล่ียนแปลงวิสัยทัศน์บ่อยคร้ัง ซึ่งไม่มีโครงการที่มารับวิสัยทัศน์ แต่ใช้
วิธีให้แต่ละสํานักไปคิดกันมาว่าจะทําอะไร และการไม่ชัดเจนในวิสัยทัศน์ว่าจะมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่างไร เพ่ือที่จะ
ทราบความชัดเจนและวางแผนการทํางานได้ดีมากย่ิงขึ้นในแต่ละสํานัก ในเร่ืองของกฎหมายมาตรฐานสากลน้ัน 
อยากทราบว่ามีอะไรบ้าง จะพัฒนากฎหมายใดก่อน-หลัง สิ่งที่อยากทราบคือความชัดเจนเหล่าน้ี และให้ความเห็น
ต่อผลการศึกษาว่าในสไลด์ที่นําเสนอช่วงของอายุน้ัน ยังขาดการวิเคราะห์ที่แบ่งแยกแต่ละสายงาน 
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