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ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศและขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 
ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มาพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งส าหรับภาคการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีนั้น ก็ถือเป็นภาคส่วนส าคัญอย่างหนึ่ง ต่อการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 
โดยเฉพาะการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภาคการเกษตร ภาคการแพทย์และสาธารณสุข ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการศึกษาวิจัย 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 เช่นกัน โดยด าเนินการก ากับดูแลและสร้างความเชี่อม่ันของประชาชนไทย
และนานาประเทศถึงความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็น Smart Regulator 
ด้วยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปส. 
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งพัฒนางานบริการให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ แนวโน้มด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีทั้งในปัจจุบันและอนาคต และแนวทาง
ในการเป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ดีนั้น ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการก าหนด
แผนการด าเนินงานของ ปส. ในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 เช่นเดียวกัน โดย ปส. จะต้อง
วางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานสากล มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศ และรอบรับต่อ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งอนาคต รวมถึงจะต้องวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และ 
Roadmap ของ ปส. ซึ่งมีเป้าหมายในการผลักดัน ปส. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีระดับชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน 

ดังนั้น กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (กนผ.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จึงได้
ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0” ขึ้น เพ่ือวางเป้าหมายและแผนการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ดังกล่าว ตลอดจนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติอ่ืนๆ แนวโน้มด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต และแนวทางในการเป็น
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หน่วยงานก ากับดูแลที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคประชาชน ตลอดจนสามารถน าพา ปส. ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ และสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (กนผ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท า
แผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0” ครั้งนี้ จะช่วยให้ 
ปส. สามารถก าหนดแผนงาน/โครงการ ปส. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 รวมถึงแผนงานในอนาคต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 แนวโน้มด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต และแนวทางในการเป็นหน่วยงานก ากับดูแลที่ดี  ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 1 
 

 

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพ
การแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน 

พันธกิจ : 
 1. ประสานงานและด าเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกิจกับองค์การระหว่าง

ประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ 
 2. บริหารจัดการระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 4. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์สู่สาธารณชน 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อสังคมนานาชาติส าหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 
2. เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะปกติ

และให้มีมาตรการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
4. เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู้และเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์

จากพลังงานนิวเคลียร์ 

เป้ำหมำยหลัก : 
1. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค

อาเซียน 
2. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย 
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค

ตามมาตรฐานสากล 

ระยะเวลำด ำเนินงำน : 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) 

1.1 นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569) 
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ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน 

นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 2.1 บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐาน

การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์

และรังสีตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้าน

พลังงานนิวเคลียร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรน าที่มีความพร้อมด้านการก ากับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสี
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ : 
1. ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 

ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล

ความปลอดภัย 
4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ให้แก่ประชาชน 
 

1.2 แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำน : 
1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
3. ก ากับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการก ากับดูแล

ความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ 

6. ประสานและด าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระยะเวลำด ำเนินงำน : 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี 
กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ

รังสีตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
กลยุทธ์ 1.2 เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการด้านก ากับดูแลความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง

ภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์

จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
กลยุทธ์ 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้

พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย

จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
กลยุทธ์ 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
กลยุทธ์ 3.2 สร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี 
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ค่ำนิยม : 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ด าเนินการจัดท าค่านิยมองค์กร

ขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับบุคลากรในการยึดถือน าไปปฏิบัติใช้ โดยมีความสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น โดยค่านิยมของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 นั้น คือ “ATOM” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 A = Accountability ความรับผิดชอบ 
 T = Transparency ความโปร่งใส 
 O = Observant ใส่ใจในรายละเอียด 
 M = Masterful เชี่ยวชาญ 
 

 
 

 
 โครงสร้างส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  

 
 

1.3 โครงสร้ำงส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) โดยมีเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด นอกจากนี้ 
ยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (คณะกรรมการ พ.น.ส.) 
อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ปส. ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในหน่วยงานใหม่ เพ่ือให้รองรับต่อ
บทบาทหน้าที่ และภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ. 2559 รวมถึง
กฎกระทรวงทั้งหมด ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานระดับกอง
หรือเทียบเท่ากอง จ านวนทั้งสิ้น 5 กอง และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยสังกัดส่วนกลาง จ านวนทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
2. กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
3. กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
5. กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 
6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 
8. กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 

ขณะนี้ โครงสร้างดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ปส. ดังนี้ 

1. ก่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน ตลอดทั้งกระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี อันจะน าไปสู่ระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม 

2. การจัดตั้งกลุ่มกฎหมายที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จะช่วยให้การพัฒนา 
ผลักดัน กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี ตลอดจนการด าเนินการทางด้านกฎหมายต่างๆ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 

3. การจัดตั้งหน่วยงานตามภารกิจงานหลัก (Core functions) ของหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีนี้ จะช่วยให้เกิดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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เหตุผล ที่มำ ในกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร “จัดท ำแผนงำน 
/โครงกำรเพื่อพัฒนำกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์และรังสี สู่ Thailand 4.0” 

2 

 
 ปส. ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานเฉพาะด้าน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพ่ือใช้เป็นแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยได้จัดท าแผนการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภายในทุกฝ่ายและบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้ แผนการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ สอดรับกับบริบทสภาพแวดล้อมของประเทศ เป้าหมายของ ปส. ตลอดจน
บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 
9 แผนงานหลัก และ 1 แผนงานสนับสนุน ตามผังความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 ความสอดคล้องระหว่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569) และแผนงาน ปส. เฉพาะด้าน ระยะ 20 ปี  
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 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปส. ไดด้ าเนินการผลักดันแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานดังกล่าว
ไปสู่การของบประมาณและเกิดการด าเนินงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม แต่แผนการด าเนินงานที่ได้จัดท าก็ยังคง
ขาดความสมบูรณ์ และขาดรายละเอียดการด าเนินงานที่ชัดเจนอยู่ เช่น ขาดความเชื่อมโยงกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับชาติในการพัฒนาประเทศที่ส าคัญอื่นๆ ไม่มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน 
ไม่มีการก าหนดวิธีการด าเนินงาน ไม่มีการก าหนดจ านวนงบประมาณที่ใช้ในเบื้องต้น ไม่มีการระบุผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงอาจท าให้การขับเคลื่อนแผนงานของ ปส. ประสบปัญหาในอนาคต 
โดยเฉพาะในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่ก าลังจะมาถึง โดยสามารถ
จ าแนกปัญหาที่พบออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 

 

 ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ปส. เฉพาะด้าน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นั้น ปส. ได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการโดยยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศเป็นส าคัญ จึงท าใหท้ิศทางและเป้าหมายของแผนงาน
ที่ก าหนด ขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงและตกหล่นในประเด็นการพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประกอบกับขณะนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าหนดนโยบาย 
Thailand 4.0 และผลักดันให้ส่วนราชการทุกส่วนขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรตามแนวทางนโยบาย
ดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ดังนั้น ปส. จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงและก าหนดแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน
เพ่ิมเติม ให้สอดคล้องตามเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวด้วยเช่นกัน  
 

 

 ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ปส. เฉพาะด้าน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศนั้น ปส. ไม่ได้มีการค านึงถึงบทบาทหน้าที่
และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี ของหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเท่าที่ควร 
จึงท าให้แผนงาน/โครงการ ที่ได้จัดท าขึ้น มุ่งตอบสนองแต่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศเป็นหลัก ท าให้แผนการด าเนินงานขาดความสอดคล้องในมิติของการวางบทบาทหน้าที่ 
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน ให้ไปสู่จุดที่หน่วยงานก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีควรจะเป็น ดังนั้น ในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ปส. ในช่วงปี พ.ศ. 
2563 – 2564 นั้น จึงต้องมีการค านึงถึงหลักการนี้ด้วย เพ่ือให้ ปส. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ดี มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล 

2.1 ควำมสอดคล้องตำมนโยบำย Thailand 4.0 และแนวโน้มกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ 

2.2 ควำมสอดคล้องกับแนวทำงในกำรเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีท่ีดี 
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 ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ปส. เฉพาะด้าน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศนั้น ปส. มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ 
ในช่วงระยะสั้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) ที่ยังไม่ชัดเจนมากพอ เช่น ไม่มีการระบุงบประมาณที่ใช้
ในเบื้องต้น ไม่มีการก าหนดวิธีการด าเนินงาน ไม่มีการระบุเป้าหมายและประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการ ที่ได้จัดท า ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจการด าเนินงานของ ปส. ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การด าเนินงานและการขับเคลื่อนองค์กรแค่เพียงบางส่วน ไม่พร้อมกัน รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศได้อย่างครบถ้วนตามที่ควร ดังนั้น ปส. จึงต้องมีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
ให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะต้องมีการจัดท าแผนการด าเนินงานในช่ วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 เพิ่มเติม เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจงานของ ปส. ทุกประเภทได้อย่างแท้จริง 

 จากประเด็นปัญหาส าคัญ 3 ประเด็น ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน ตามที่ได้อธิบาย
ไปข้างต้นนั้น ท าให้ ปส. จ าเป็นที่จะต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าแผนงาน /โครงการเพ่ือพัฒนา 
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0” โดยเป็นการระดมความคิดเห็น
ของบุคลากรภายใน ปส. ทุกระดับเพ่ือวางแผน พัฒนา และปรับปรุงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปส. ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 
แนวทางในการเป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ดี  ตลอดจนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติอ่ืนๆ และแนวโน้มด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต เพ่ือให้ ปส. 
พัฒนาไปสู่การเป็น Smart Regulator ที่มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการ
พัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชน 
และบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 

 

2.3 ควำมชัดเจนของแผนงำน/โครงกำร ในระยะสั้น (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2564) 
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วัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 3 
 

 

 1. เพ่ือปรับปรุงแผนการด าเนินงาน ปส. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้สอดคล้องตามนโยบาย 
Thailand 4.0 แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต และแนวทางในการเป็น
หน่วยงานก ากับดูแลที่ดมีากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดท าแผนการด าเนินงานของ ปส. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
ให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนดได้ดียิ่งขึ้น และ
เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในเบื้องต้น ในการจัดท าค าของบประมาณของหน่วยงานในอนาคตต่อไป 

 2. เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับภายใน ปส. มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อนโยบาย Thailand 4.0 
แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต และแนวทางในการเป็นหน่วยงานก ากับดูแลที่ดี 
สามารถน านโยบายดังกล่าวมาเป็นหลักยึดในการวางแผนการด าเนินงานของ ปส. ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

 

 1. ปส. สามารถก าหนดแผนงาน/โครงการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายThailand 4.0 แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต 
และแนวทางในการเป็นหน่วยงานก ากับดูแลที่ดี  โดยมีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
ส่งผลให้ ปส. สามารถก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเกิดความม่ันคงปลอดภัย ทั้งกับผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

 2. บุคลากรในองค์กรทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายThailand 4.0 แนวโน้มการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต และแนวทางในการเป็นหน่วยงานก ากับดูแลที่ดีอย่างลึกซึ้ง สามารถใช้เป็น
หลักยึดในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งประยุกต์ใช้ในภารกิจงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ปส. สามารถวางแผนการบริหารงานและการจัดท างบประมาณในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
รวมถึงในอนาคต ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ครอบคลุม 
และการก าหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรระยะยาวที่ชัดเจน

3.1 วัตถุประสงค์ 

3.2 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 4 
 
 กยผ.กนผ. ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0 โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนและแก้ไข 
แผนที่น ำทำง 
(ROADMAP) 

แผนที่น าทางที่สามารถแก้ไขปัญหา และสอดคล้องกับนโยบายในปัจจุบัน 
รวมทั้งสามารถรองรับแนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอนาคตได้ 

สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู ้ความเข้าใจต่อนโยบาย Thailand 4.0 
ทิศทางและแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศ
ไทย หลักการก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์และรงัสี สามารถน ามาใช้
ในการวางแผนการด าเนินงานของ ปส. ได้ 

ระบุปัญหำ  
หำสำเหตุ และเสนอ
แนวทำงกำรแก้ไข 

รู้ปัญหา และทราบสาเหตุของปัญหาในแต่ละด้านพร้อมทั้งเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

จัดท ำแผนงำน 

/โครงกำร 

แผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบสูง สามารถแก้ไขปัญหาหลายเรื่องและมี
ความส าคัญสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ และแนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี 

วิเครำะห์ 
ควำมสอดคล้องของ
แผนงำน/โครงกำรกับ

แผนที่น ำทำง 

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ในระยะปี พ.ศ. 2563 - 2564 
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สรุปรำยละเอียดนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 5 
 

 

5.1.1 นโยบำยของเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) ได้มอบนโยบายและแนวทาง

ในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ปส. แก่บุคลากร ปส. มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การก าหนดกรอบนโยบาย กรอบการท างาน ปส. จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ชัดเจน สอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 

 2. การด าเนินงานส าคัญของ ปส. 
  เรื่องที่ 1 : การประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 การยกร่าง

กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

  เรื่องท่ี 2 : การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ 
ทั้งในด้านของงานประชาสัมพันธ์ งานฝึกอบรมให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก และ
การประสานงานระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 

  เรื่องที่ 3 : การปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน ปส. ให้สอดรับกับภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น หลังจาก
การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

 - การพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ที่จะต้องออกเป็นระเบียบและ
กฎหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

 - การด าเนินการสนับสนุนข้อมูลวิชาการต่างๆ ให้สามารถน าไปใช้ก ากับดูแลความปลอดภัย
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นย า เป็นที่น่าเชื่อถือ 

 3. การท าความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ทิศทางการ
ด าเนินงานของ ปส. ให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรก ากับดูแลที่มีความพร้อมในทุกด้าน (Smart 
Regulator) 

 

5.1 นโยบำยของผู้บริหำร 
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 4. การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล การออกใบอนุญาต 
การอ านวยความสะดวก ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวถึงการปรับปรุงภาคราชการ
ให้เป็นภาคดิจิตอลภายในระยะเวลา 6 เดือน 

 5. การปรับตัวของ ปส. ให้ทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จะต้องก้าวน าหนึ่งก้าว จากหน่วยงานหรือสถานประกอบการณ์ที่ใช้ประโยชน์
ในด้านนิวเคลียร์และรังสี 

 6. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เช่น การประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคแต่ละจังหวัด เพื่อให้เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต่อกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตต่างๆ ให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการขอรับใบอนุญาต เป็นต้น 

 7. จะต้องมีการคิดนอกกรอบเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่มีผลกระทบมุมกว้าง (Big Bang / Big Impact) 
และจะต้องรู้ถึงเป้าหมายสุดท้ายขององค์กร ว่าจะด าเนินการอะไร จึงจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

5.1.2 นโยบำยของรองเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (รอง ลปส.) ได้มอบนโยบาย Moving 

forward SMART OAP ในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ปส. แก่บุคลากร ปส. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ ปส. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ในการจัดท าโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณต่อ สงป. นั้น จะต้องสอดคล้องกับกลุ่มการจัดท า
งบประมาณ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  1.1 กลุ่ม Function คือ งานพ้ืนฐานตามภารกิจหน่วยงาน และตอบสนองต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 
 ภารกิจงานกลุ่มพ้ืนฐาน (Function) ของ ปส.  
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  1.2 กลุ่ม Agenda คือ งานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ต้องมีการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายในระยะเร่งด่วน และระยะยาว ส าหรับนโยบาย รวท. มี agenda ส าคัญที่ 
ปส. มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 

 
 ภารกิจงานกลุ่มยุทธศาสตร์ (Agenda) ของ ปส.  

  1.3 กลุ่ม Area base คือ งานที่ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะในเขต ECCi 
ซึ่งในแต่พ้ืนที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
(Public Awareness) ในพ้ืนที่ต่างๆ รวมทั้งในระดับภูมิภาค 

 
 

 ภารกิจงานกลุ่มพ้ืนที่ (Area Base) ของ ปส.  
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 2. ปส. ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย มีหลักการที่ส าคัญที่ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 คือ หลักการ 3S (Safety Security Safeguards) ดังนี้ 

  Safety คือ การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างปลอดภัย มีการน าพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ไปใช้ประโยชน์ในหลายสาขา ทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย และด้านอื่นๆ ซึ่งจะต้องมี
การก ากับดูแลให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัย ดังนั้น ต้องมีการก าหนดแผนงาน/โครงการว่า มีการป้องกัน
อย่างไร มีการด าเนินการเมื่อเกิดเหตุอย่างไร การด าเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ การด าเนินงานของ Inspector 
การให้ใบอนุญาต การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การเฝ้าระวังและติดตาม
การปนเปื้อน ทั้งใต้น้ า บนดิน และในอากาศ ซึ่งในปัจจุบัน ปส. มีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีมากกว่า 20 สถานี 
และการด าเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ รวมทั้งวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทั้งของ ปส. เอง และผู้ใช้ (Operator) ซึ่งต้องมีการสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 
และต้องมกีารประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่าย 

  Security คือ การป้องกันไม่ให้มีการน าพลังงานนิวเคลียร์และรังสีไปใช้ในทางมิชอบ ซึ่งในอดีต
หมายความถึงการน าวัสดุนิวเคลียร์ไปใช้ท าระเบิดนิวเคลียร์ในสงคราม แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการน าไปทดลองการ
ใช้ระเบิดนิวเคลียร์เพ่ือสร้างให้เห็นศักยภาพความแข็งแกร่งของประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดแผนงาน/
โครงการ จะต้องป้องกันหรือก่อสร้างสิ่งกีดขวาง (barrier) อย่างไร มีการควบคุมการเข้าออก (Exit Control) 
อย่างไร ป้องกันการเข้าถึงจุดต่างๆ อย่างไร เป็นต้น  

  Safeguards คือ ฐานข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีขนาดใหญ่ (Big Data) และการวางระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อควบคุมบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ (Global Networking) 

 

 

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “พลังงานนิวเคลียร์กับการสนับสนุน
ประเทศไทยสู่ Thailand 4.0” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ปส. เกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 
เป้าหมายของนโยบาย กลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน บทบาทของการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
และบทบาทในการก ากับดูแลความปลอดภัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางของ
นโยบายดังกล่าว โดยสามารถสรุปสาระส าคัญในการบรรยายได้ดังนี้ 

ที่มำและควำมส ำคัญของนโยบำย Thailand 4.0 : 
 นโยบาย Thailand 4.0 คือ แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  

และยั่งยืน เป็นกรอบนโยบายกว้างๆ ที่ก าหนดทิศทางของประเทศไทยว่าจะต้องพัฒนาอะไร และมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างไร ซึ่งเน้นอยู่ 3 ประเด็น คือ เทคโนโลยี นวัตกรรม และคน แต่จะไม่มีการก าหนดถึงระดับของ

5.2 นโยบำย Thailand 4.0 
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แผนปฏิบัติการ เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าเป็นสิ่งที่ส่วนราชการจะต้องด าเนินการเอง ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญ
กับนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยจะพิจารณางบประมาณแก่หน่วยงานที่มีแผนการด าเนินงานสอดคล้อง
ตามนโยบาย Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมถึง ปส. 
จะต้องให้ความส าคัญกับนโยบายดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

 นโยบาย Thailand 4.0 มีจุดเริ่มต้นมาจาก Industrial 4.0 ซึ่งเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นมาจาก
ประเทศเยอรมัน โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและมุ่งลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 
โดย 

 Industrial 1.0 คือ การคิดค้นและใช้งานเครื่องจักรไอน้ า 
 Industrial 2.0 คือ การคิดค้นและใช้พลังงานไฟฟ้า 
 Industrial 3.0 คือ การคิดค้นและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และ 
 Industrial 4.0 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

 ประเทศไทยได้น าหลักการนี้มาประยุกต์ให้เป็นนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งแนวคิดดังนี้ 
 Thailand 1.0 เป็นยุคที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม 
 Thailand 2.0 เป็นยุคที่มีการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรมการทอผ้า 
 Thailand 3.0 เป็นยุคที่ประเทศเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมหนัก มีการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
 Thailand 4.0 เป็นยุคที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

 แต่ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ประสบปัญหาส าคัญอยู่ 3 ประการ ที่ท าให้ไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ยุค 
Thailand 4.0 ได้ นั่นคือ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ และกับดักการพัฒนาของโลกท่ีไม่สมดุล ซึ่งต่อมาได้ถูกก าหนดเป็น SDGs เป็นหลักแนวคิดในการพัฒนา
โลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 

เป้ำหมำยของนโยบำย Thailand 4.0 : 
 ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0 

นั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยกลไกการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และการเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก โดย
มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล และสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ด้าน ซึ่งสามารถจ าแนกเป้าหมายของนโยบาย Thailand 4.0 ออกเป็น 
4 เป้าหมาย ดังนี้ 

 1. เป้าหมายด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจมีการจ้างงานที่มีคุณค่า มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 2. เป้าหมายด้านความอยู่ดีมีสุข เช่น การแก้ปัญหาความยากจน มีการวางแผนพัฒนาเมืองและ
การตั้งถ่ินฐานอย่างยั่งยืน สังคมสงบสุข 
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 3. เป้าหมายด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มีพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงง่าย รองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ดี 

 4. เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์ เช่น ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับ
การศึกษาที่ดีอย่างเท่าเทียม เป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมทางเพศ 

วำระกำรขับเคลื่อน Thailand 4.0 : 
 นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดวาระส าคัญหรือแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 

Thailand 4.0 ไว้ทั้งสิ้น จ านวน 10 วาระ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามที่ได้สรุปในข้างต้น โดยมี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

 1. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรธที่ 21 เช่น การพัฒนาศักยภาพของคนตามช่วงวัย การพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพแรงงาน การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับแรงงานในศตวรรธที่ 21 เป็นต้น 

 2. การสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เช่น การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
การพัฒนา Smart Farmers การยกระดับ OTOP 4.0 การพัฒนา SMEs สู่ Industry 4.0 เป็นต้น 

 3. พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมาย เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
การผลักดัน 10 + 1 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ การผลักดัน Medical Hub เป็นต้น 

 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งผ่าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด เช่น การพัฒนาเมือง 
Smart City การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 5. เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก เช่น การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาเมือง
ชายแดนให้เป็นเมืองการค้า ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น 

 6. โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เช่น การบริหารจัดการน้ า การจัดการขยะและของเสีย
อันตรายแบบครบวงจร การบริหารจัดการพลังงาน การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 7. โครงสร้างพื้นฐานเชิงเครือข่าย เช่น การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบคมนาคม
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ เป็นต้น 

 8. โครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา เช่น การปฏิรูประบบการวิจัย การพัฒนา Innovation Hub 
กระจายตามภูมิภาค การพัฒนา Global Research Network เป็นต้น 

 9. โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เช่น การบริหารจัดการที่ดินท ากิน การสร้างความเสมอภาค
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ การยกระดับบริการสาธารณสุข เป็นต้น 
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 10. กลไกการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาหน่วยงานให้เป็น Open Government 
การพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ การพัฒนาข้าราชการ 4.0 การผลักดันโครงการประชารัฐ 
การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

อุตสำหกรรม 10 + 1 แห่งอนำคต : 
 จากวาระการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ที่ได้อธิบายในข้างต้นนั้น ในส่วนของวาระที่ 3 ที่

เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมาย นั้น สามารถจ าแนกออกเป็น 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ ซึ่งมีที่มาจาก 5 อุตสาหกรรม S-Curve เดิม ผนวกกับ 5 อุตสาหกรรม S-Curve ใหม่ 
ดังนี้ 

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical 

and Wellness Tourism) 
 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
 9. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) เราถึงข้ันมีกระทรวงดิจิตอล 
 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

 นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลยังได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่อีก 1 ประเภท คือ 
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defense Industry) ซึ่ง วท. นั้น เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรง โดยจะ
มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนา Soft-Technology เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคง ระบบการรักษา
ความปลอดภัยทางดิจิทัล เป็นต้น 

ระบบรำชกำร 4.0 : 
 รัฐบาลไทยในยุค Thailand 4.0 นั้น ส่วนราชการต่างๆ จะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

สร้างความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ และจะต้องเป็นที่พ่ึงให้แก่ประชาชนได้ ซึ่งมีสิ่งส าคัญที่จะต้อง
ด าเนินการพัฒนาอยู่ 3 เรื่อง ดังนี้ 

 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในยุค Thailand 4.0 ที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

  1.1 ใส่ใจและมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกราย 
  1.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้เป็นหน่วยงาน On call services สามารถให้บริการ

ประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และตลอดระยะเวลา 7 วัน 
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  1.3 มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการให้บริการประชาชน 
  1.4 มุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุกและน าเสนอบริการที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการแต่ละบุคคล 
  1.5 พัฒนาช่องทางในการให้บริการที่หลากหลาย และพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้

สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างหลากหลาย ณ ช่องทางเดียว 

 2. การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2.1 มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบค่าตั้งต้น (default) ที่สามารถน าไปใช้ได้โดยง่าย และไม่

ต้องรอให้ประชาชนร้องขอ 
  2.2 มีการใช้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
  2.3 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการให้ค าปรึกษา การร่วม

ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานภาครัฐ 

 3. มุ่งไปสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง 
  3.1 มีความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการด าเนินงาน สามารถตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ ได้

อย่างทันที ทันเวลา และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการคาดการณ์หรือวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความช านาญที่

หลากหลายสาขา 
  3.3 มีการก าหนดนโยบายที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
  3.4 มีการก าหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนและใช้

ข้อมูลเชิงลึกเป็นหลัก 
  3.5 มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนถึง

การน าไปปฏิบัติ 
  3.6 การท างานมีการเชื่อมโยงกระบวนการท างานผ่านระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ 

ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการ 
  3.7 พัฒนาขีดความสามารถหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีความอิสระในการท างาน 

กล่าวคือ ไม่จ าเป็นต้องท างานภายในส านักงาน สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  3.8 มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน 

เพ่ือช่วยลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และสร้างนวัตกรรมการท างานใหม่ๆ 
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รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์ รองผู้อ านวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ได้ให้เกียรติมา
บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย” เพ่ือให้
บุคลากร ปส. ได้รับทราบทิศทางและแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย 
และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงาน/โครงการด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยที่สอดคล้องกับการ
ใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยสามารถสรุปสาระส าคัญในการบรรยายได้ดังนี้ 

1. Nuclear and Thailand 4.0 
 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ 

มีทั้งหมด 17 ประเด็น  โดยมีประเด็นที่เทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้าไปเกี่ยวข้อง 4 ประเด็นที่ส าคัญ คือ 
 1. No Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และ

ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นเรื่องส าคัญ ประชาชนต้องมีอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เหมาะสมและเพียงพอ 
ประเทศก้าวเข้าสู่ point of no return คือ ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิม เพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น สภาพอากาศ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีการน าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ เลือกให้เหมาะสม
กับสภาพอากาศ การควบคุมศัตรูพืช การจัดการดินและน้ า 

 2. Good Health การมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
ในทุกช่วงอายุ น าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ในด้านโภชนาการ สมุนไพรพ้ืนเมือง/เภสัชรังสี ใช้ในการรักษา
โรคมะเร็ง 

 3. Clean Energy พลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ เทคโนโลยี
นิวเคลียร์มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมาก เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ใช้ เช่น เครื่องปฏิก รณ์ พลังงานฟิวชัน 
กากกัมมันตรังสี 

 4. Innovation and Infrastructure การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง ให้
เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท า การจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่า น าเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม วัสดุ ศิลปะ และโบราณคดี 

 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงและมีความเป็นอยู่ที่ดี ตามแนวคิด “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ซ่ึง
ยุคสมัยของ Thailand 4.0 นั้น เน้นการพัฒนานวัตกรรมในการท างาน แต่ปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทยเผชิญ คือ 
เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ได้มีต้นก าเนิดหรือคิดค้นขึ้นโดยประเทศไทย การได้มาซึ่งเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณ
ซื้อจากต่างประเทศ ประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนโดยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ แต่จะต้อง
เลือกพัฒนาในสาขาที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
มีทั้งหมด 10 ประเด็น มีประเด็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีความเกี่ยวข้อง
และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคการศึกษา 

5.3 แนวโน้มกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ 
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2. Power nuclear applications 
 1. การพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในรุ่นต่างๆ แบ่งเป็น 4 generation ปัจจุบันเทคโนโลยีอยู่ที่ 

generation 4 มีเครื่องปฏิกรณ์จ านวน 166 เครื่อง ใน 30 ประเทศ ในอนาคตมีแนวโน้มที่คาดการณ์
ในปี 2030 สหภาพยุโรปลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลง หันไปใช้เทคโนโลยีอ่ืนทดแทน ปี 2050 มีแนวโน้มที่จะ
ใช้มากขึ้น รวมถึงประเทศไทยด้วยตามแผน PDP 2015 สิ่งที่ประชาชนเป็นกังวลในเรื่องของการบริหารจัดการ
ของรัฐบาล 

 2. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (SMR) อาจมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทยได้
มากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีการพัฒนาอยู่มากกว่า 45 แบบ ประเทศที่สนใจ SMR มีหลายประเทศ ซึ่ง
ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับประเทศมากกว่า แต่ก็
มีหลายประเด็นที่เป็นกังวล เช่น เรื่องการขนส่ง และประเด็นในการก ากับดูแลความปลอดภัย 

 3. เทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน เทคโนโลยีฟิวชัน เป็นการรวมตัวกันของพลาสมา ท าให้เกิด
พลังงานออกมา ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด จ าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงหลายด้าน ปฏิกิริยาฟิวชันเกิด
ขึ้นมาได้ประมาณ 20 ปี แต่ปัญหา คือ ไม่สามารถควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันให้เกิดได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
พัฒนาไปสู่โรงไฟฟ้า พลาสมาเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ การควบคุมปฏิกิริยาฟิวชันโดยใช้
สนามแม่เหล็กแบบโทคาแมคมีความก้าวหน้ามากที่สุดและมีศักยภาพในการพัฒนาสู่โรงไฟฟ้าฟิวชันได้ 
เครื่องต้นแบบนิวเคลียร์ฟิวชันก าลังสร้างขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส และมีโครงการ ITER ( International 
Thermonuclear Experimental Reactor) ตั้งเป้าหมายเริ่มทดลองในปี 2025 และผลิตพลังงานฟิวชัน 500 MW 
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และมีเป้าหมายคือมีโรงไฟฟ้าฟิวชันเชิงพาณิชย์ในปี 2070 

3. Non power nuclear applications 
 การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช/โภชนาการ การตรวจวิเคราะห์

และรักษาโรคมะเร็ง การบริการจัดการดินและน้ า เป็นเรื่องที่ส าคัญจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การควบคุมจ านวนแมลง (SIT) 

4. Fusion Technology Vs Thailand 4.0 
 การพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันในประเทศไทย สทน. ลงนามความร่วมมือกับ 15 มหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการบริจาคเครื่องเครื่องโทคาแมค HT-6M จากสถาบัน ASIPP ประเทศจีน ซึ่ง 
สทน. และ มหาวิทยาลัยจะใช้ในการเรียนรู้ในการควบคุมพลาสมาเพ่ือรองรับเทคโนโลยีฟิวชันในอนาคต 
พัฒนาด้านก าลังคน องค์ความรู้เพ่ือเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันต้อง
พัฒนาเทคโนโลยีอ่ืนจ านวนมาก ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ทั้งทางด้านการแพทย์
และอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การบินและ    
โลจิสติกส์ การแพทย์ 
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5. ควำมร่วมมือระหว่ำง ปส. และ สทน. 
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี 
  • เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
  • เครื่องเร่งอิเลคตรอน 
  • เครื่องไซโครตรอน จะเสร็จในอีก 4 ปี 
  • เครื่องโทคาแมค จะเข้ามาในปลายปี 2561 ติดตั้งที่องครักษ์ จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

เทคโนโลยีฟิวชันในอนาคต 
 - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
  • การผลิตเภสัชรังสี 
  • อัญมณี 
  • แมลงวันหมัน และ Hydrology เป็นประเด็นที่ สทน. ต้องการพัฒนาไปสู่ Regional 

Training Center ร่วมกับ IAEA 
 - นิวเคลียร์เป็นเรื่องยากและเป็นข้อกังวลส าหรับคนไทย  ควรให้ความรู้พ้ืนฐาน สร้างความรู้

ความเข้าใจเรื่องนิวเคลียร์และรังสี ปส. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยต้องเน้นเรื่องกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในด้านอ่ืนๆ เช่น การแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรม 

 

 

บทบำทหน้ำที่หลักของกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย : 
 หน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีบทบาทหน้าที่ซึ่งเป็นหัวใจของการ

ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวนทั้งสิ้น 4 ประการ ดังนี้ 
 1. การสอบทวนและประเมินความปลอดภัย (Review and Assessment) 
 2. การตรวจสอบความปลอดภัย (Inspections) 
 3. การบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ (Enforcement) 
 4. การติดต่อสื่อสารและการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Communication 

& Consultation with Interested Parties) 

คุณสมบัติของหน่วยงำนก ำกับ : 
 แต่ละประเทศจะมีการก าหนดคุณสมบัติของหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยที่ดี  ซึ่งมีความ

คล้ายคลึงกัน โดย ปส. ได้น าแนวทางของ United States Nuclear Regulatory Commission : U.S.NRC 
มาใช้เป็นต้นแบบในการวางแนวปฏิบัติของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

5.4 แนวทำงในกำรเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยท่ีดี 
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 1. ความเป็นอิสระ (Independence) 
  ความเป็นอิสระ หมายถึง หน่วยงานสามารถตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง 

เอกสารข้อมูล ปราศจากอคติและอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม 
 2. ความเปิดเผย (Openness) 
  ความเปิดเผย หมายถึง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน โดยอย่างน้อยที่สุด

คือ การมีช่องทางที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ปส. ก าลังด าเนินการอะไรและ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างไร รวมไปถึงการท าหน้าที่ก ากับดูแลและตัดสินใจเรื่องต่างๆ 
อย่างเปิดเผยและโปร่งใส (Transparency) 

 3. ความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) 
  ความมีประสิทธิภาพ หมายถึง ปส. มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น

ด้านบุคลากร งบประมาณ เทคนิคการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่เหมาะสม ปฏิบัติ
หน้าที่ โดยค านึงถึงความปลอดภัยสาธารณะเป็นสิ่ งแรก (Safety focus and safety 
culture) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ รวมทั้งรับฟังความเห็นต่อ
ผู้วิจารณ์ที่เป็นอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ (Continue improvement, peer 
review and international involvement) 

 4. ความชัดเจน (Clarity) 
  ความชัดเจน หมายถึง การตัดสินที่คลุมเครือ ขาดความชัดเจน และก่อให้เกิดความสงสัย 

จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการก ากับดูแลที่ไม่ดี ปส. จึงต้องมีการตัดสินใจ รวมทั้งมีการ
ก าหนดกรอบกฎเกณฑ์และความต้องการที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง และง่ายต่อการท า
ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Clear and consistent regulation) 

 5. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
  ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ประชาชน ผู้ขอใบอนุญาต รัฐบาล และหน่วยงานก ากับเองนั้นมี

ความเชื่อถือ ได้รับการยอมรับ ซึ่งจะต้องด าเนินงานโดยตั้งอยู่บนหลักวิชาการและความรู้ 
จากประสบการณ์และงานวิจัย รวมถึงจะต้องตระหนักถึงความอันตรายต่างๆ ที่ประชาชน
ทั่วไปอาจไม่รับทราบด้วย 

ตัวอย่ำงประเด็นปัญหำ : 
 1. ปส. ยังไม่มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยที่ดีพอ 
  สาเหตุ : กระบวนการให้ใบอนุญาตและการตรวจสอบขาดประสิทธิภาพ 
     ขาดงานวิจัยที่สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม 
     ขาดองค์ความรู้ส าหรับรองรับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบใหม ่
     ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีและข้อมูล 
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 2. ปส. ขาดความน่าเชื่อถือในกระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัย 
  สาเหตุ : กระบวนการท างานที่ขาดคุณภาพ 
     ขาดทักษะการสื่อสารที่ดี 
     มีปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 
     บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการก ากับดูแล 

ควำมคำดหวังจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร : 
 1. แนวทางการยกระดับการด าเนินงานของ ปส. ให้เป็นหน่วยงานก ากับดูแลที่ดียิ่งขึ้น 
 2. การด าเนินงานและโครงการต่างๆของ ปส. มีทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และนโยบายของรัฐบาล 
THAILAND 4.0 

 

 
1. ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี : 
 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ

กัมมันตรังสี พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้  พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

2. ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับเครื่องก ำเนิดรังสี : 
 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทเครื่องก าเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้  พ.ศ. 

.... (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

3. ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ : 
 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

5.5 ร่ำงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
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 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่ เพ่ือให้แร่
หรือสินแร่นั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. .... 

 4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
พ.ศ. .... (เสนอรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบ) 

 5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียมเพ่ือให้
สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. .... 

4. ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ : 
 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้นประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิต
พลังงานและวิจัย พ.ศ. .... (เสนอรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบ) 

 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... (เสนอรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบ) 

 3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... (เสนอรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบ) 

 4. ร่างกฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการ
บรรจุวัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... (เสนอรัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบ) 

 5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... (เสนอรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบ) 

 6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... (เสนอรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบ)
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สรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “จดัท ำแผนงำน/
โครงกำรเพื่อพัฒนำกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์และรังสี สู่ Thailand 4.0” 
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จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายใน ปส. เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของ ปส. 

และสาเหตุ สามารถสรุปปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้ำนบุคลำกร : 
 1. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
  1.1 บุคลากร Inspector ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานออกตรวจ ท าให้ตรวจสอบ

สถานประกอบการทางรังสีไม่ทั่วถึง 
  1.2 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับค าขออนุญาตยังไม่เพียงพอ ท าให้เกิดความล่าช้า 
 2. บุคลากรขาดสมรรถนะ/คุณสมบัติ 
  2.1 บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายใหม่ 
  2.2 บุคลากร Inspector ไม่มีสมรรถนะ/ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
  2.3 ผู้ด าเนินการประเมินยังขาดคุณสมบัติที่เพียงพอในการประเมินเอกสาร ท าให้ไม่สามารถ

ประเมินเอกสารค าขออนุญาตได้ทุกประเภท 
  2.4 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5 บุคลากรขาดความรู้ในการเขียนและน าเสนอโครงการ เพ่ือให้ได้รับงบประมาณ 
  2.6 บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายใหม่ 
 3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้แก่

บุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. และหน่วยงานภายนอก 
 4. ขาดการก าหนด Job Description ที่ชัดเจน ท าให้บุคลากรขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ของตนเอง ตามขอบเขตการด าเนินงานของโครงสร้างใหม่ และตามหลักการ 3S 
 5. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ครบถ้วนตามความต้องการของบุคลากรด้านการก ากับ และการสนับสนุน 
 6. บุคลากรละเว้นการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตาม SOP ในบางกรณ ี

 

 

6.1 ปัญหำที่พบในกระบวนกำรท ำงำนและแนวทำงแก้ไข 
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2. ด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ : 
 1. เครื่องมือในการออกตรวจสถานประกอบการมีไม่มีเพียงพอ 
 2. ขาดการสนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ของ ศปส. ประจ าภูมิภาค 

3. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ : 
 1. ไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการออกตรวจให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ฐานข้อมูลที่มีอยู่มีรูปแบบหลากหลายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่ครบทั้งหมด ท าให้ไม่

สามารถน าฐานข้อมูลที่มีมาใช้งาน/อ้างอิงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันไม่สามารถเปิดเผยฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี

บางส่วนต่อสาธารณะได้ (แม้ข้อมูลนั้นจะสามารถเผยแพร่ได้) เนื่องจากระบบฐานข้อมูลนั้นๆ ไม่ได้ถูกออกแบบ
มาให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได ้

 4. ไม่มีการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสีภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานอนุญาตและตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ 

 5. ไม่มีฐานข้อมูลสถานประกอบการที่อยู่นอกระบบ 
 6. ฐานข้อมูลส่วนใหญ่มีการเก็บเป็นเอกสาร จึงเกิดการสูญหาย ไม่มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใช้การพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด 
 7. การสืบค้นฐานข้อมูลท าได้ยากและไม่สะดวก 
 8. ปส. ไม่มีมาตรการหรือระเบียบการปฏิบัติงานที่รองรับต่อระบบลายเซ็น/การอนุมัติออนไลน์ 

ท าให้การพิจารณาค าขออนุญาตเกิดความล่าช้า 

4. ด้ำนกำรงบประมำณ : 
 1. โครงการไม่ตอบโจทย์ของประเทศและมีขนาดเล็กหลายโครงการ ท าให้ไม่ได้รับงบประมาณ 

5. ด้ำนนโยบำยของคณะกรรมกำรนิวเคลียร์เพื่อสันติ : 
 1. นโยบายการก ากับดูแลความปลอดภัยในระดับชาติขาดการให้ความส าคัญและการผลักดัน

อย่างที่ควรจะเป็น 

6. ด้ำนประชำสัมพันธ์และฝึกอบรม : 
 1. ประชาชนและผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการก ากับดูแลความปลอดภัยและพิจารณา

ในกระบวนการอนุญาตที่เก่ียวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ใช้ในปัจจุบัน และประเภทใหม่ๆ 
 2. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ

ได้อย่างถูกต้อง 
 3. ผู้ประกอบการและประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลในคู่มือประชาชนหรือแนวทางก ากับดูแล

ความปลอดภัยของ ปส. 
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7. ด้ำนกระบวนกำรและกำรพัฒนำองค์กำร : 
 1. ขาดระบบการจัดการที่มีคุณภาพและสามารถบูรณาการทั้งองค์กร 
 2. ขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการด้านการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ประกอบการเกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการอนุญาต 
 3. ผู้ประกอบการมีต้นทุนส่วนเพ่ิมจากในการเดินทางมายัง ปส. เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ

กระบวนการอนุญาต 
 4. กระบวนการท างานด้านขอใบอนุญาต/พิจารณาเป็นกระบวนการเชิงเอกสารมากจนเกินไป 
 5. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ RSO เช่น ประกาศรับสมัครสอบ วันสอบ แต่

ขาดการเผยแพร่แนวทางข้อสอบ เพ่ือให้ผู้ที่จะมาสอบสามารถเตรียมตัว ศึกษาเรียนรู้ และท าความคุ้นเคยก่อนสอบได้ 
 6. ปส. ไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของ RSO ที่ผ่านการรับรองไปแล้ว 

8. ด้ำนระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมำย : 
 1. ความล่าช้าของกฎหมายล าดับรองที่ยังไม่ประกาศใช้ เพ่ือน าไปสู่การบังคับใช้ได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
 2. มาตรฐานในการพิจารณา/ตัดสินใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของบุคลากรแต่ละคนไม่

เท่ากัน (การตรวจ/การอนุญาต) 
 3. ขาดการประสานงานและท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการ

รับรอง RSO และผู้ปฏิบัติงาน 
 4. ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์และข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับกระบวนการอนุญาต

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบใหม่ เช่น Linac ,Tocamac, 
New Research Reactor และ Fusion 

9. ด้ำนงำนวิจัย : 
 1. งานวิจัยไม่สามารถตอบสนองตามนโยบายของประเทศ 
 2. ขาดงานวิจัยที่สนับสนุนยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของวีธีการ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง 
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ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร หมำยเหตุ 
ด้ำนบุคลำกร    
1. จ านวนบุคลากรไมเ่พียงพอ 
 - บุคลากร Inspector ไมเ่พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี ท าให้การตรวจสอบไม่
ครอบคลมุทั่วถึง 
 - บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่รับค าขออนุญาต
ยังมีจ านวนไมเ่พียงพอ ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน 
 - บุคลากรด้านการระงับเหตุฉุกเฉนิทาง
รังสีมีจ านวนไม่เพยีงพอ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึ้นพร้อมกนัในหลายพื้นท่ี หรือเกดิในพ้ืนท่ี
ต่างจังหวัด จะท าให้ไม่สามารถเขา้ระงับเหตุ
ในพื้นที่ได้ทันเวลา 

1. สรรหาหรือจ้างบุคลากรเพิ่มเติม 
2. การสรรหาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร์และรังสีจาก
หน่วยงานภายนอก (Outsource) ทั้งหน่วยงาน
ราชการและเอกชน 
 - การท า Qualification Program for 
Outsource 
3. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรในพ้ืนท่ี (ผู้ว่า
ราชการจังหวัด องค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น เป็น
ต้น : Area base) 
 

1. โครงการบรูณาการกับหน่วยงานภาครัฐตาม
นโยบาย Safety Thailand (ร่วมกับหน่วยงาน 
เช่น กรมสวสัดิการและแรงงาน, กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, สสจ. , วศ. , สทน. เป็นต้น) 
2. โครงการสร้างเครือข่ายในการประสานงาน
และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองความ
มั่นคงและปลอดภยัทางนิวเคลียรแ์ละรังส ี
3. ระยองโมเดล 
4. โครงการตรวจวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิาค 
5. โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นตาม
ภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน 
6. โครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจ้าง 
Outsource (ป ีพ.ศ. 2564) 

1. ในส่วนของ Nuclear 
technology จะแบ่งกลุ่ม
เฉพาะทางเพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
2. ตอบสนองนโยบาย
ระดับประเทศในการสนับสนุน
ความเข้มแข็งด้านความมั่นคง
ของประเทศ 

2. บุคลากรขาดสมรรถนะ/คณุสมบัต ิในการ
ปฏิบัติงาน 
 - บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การบังคับใช้กฎหมายใหม ่
 - บุคลากร Inspector ไมม่ีสมรรถนะ/ขาด
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

1. การท า Qualification Program for OAP 
Inspector 
2. ศึกษาขั้นตอนการเสริมสมรรถนะตาม
มาตรฐาน IAEA จัดท าสมรรถนะเฉพาะราย
ต าแหน่ง ออกแบบสอบถามความต้องการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบ และ 

1. โครงการเสรมิสร้างระบบการรบัรอง
คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Inspector 
Qualification Program) 
2. โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของบุคลากร (competency) 
(ปี 2564) / โครงการเสริมสมรรถนะบุคลากร 

 

6.2 สรุปแผนกำรด ำเนินงำน/โครงกำร ปส. ตำมแนวทำงนโยบำย Thailand 4.0 
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ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร หมำยเหตุ 
 - ผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินในกระบวนการ
อนุญาตยังขาดคณุสมบัติที่เพียงพอในการ
ประเมินเอกสาร ท าให้ไมส่ามารถประเมิน
เอกสารค าขออนุญาตได้ทุกประเภท 
 - บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการ
ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 - บุคลากรขาดความรู้ในการเขียนและ
น าเสนอโครงการ เพื่อให้ได้รับงบประมาณ 

สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน 
3. การส่งบุคลากรไปอบรมให้ความรู ้และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์กับหน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 
4. จัดการฝึกอบรมความรูเ้กี่ยวกับการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางนิวเคลยีรแ์ละรังสี เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปฏบิัติงาน 
5. จัดอบรมให้ความรู้หลักการเขียนขอ้เสนอ
โครงการและหลักการประยุกต์ใช้ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และเพื่อให้มีโอกาสได้รับจดัสรร
งบประมาณหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดูแล 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน
โครงการและการประยุกต์ใช้เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
4. โครงการสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายด้าน
รังสีในสิ่งแวดล้อมในส่วนภมูิภาค 
5. โครงการจดัตั้งศูนยฝ์ึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่มปีระสิทธิภาพ
ของภูมิภาคอาเซยีน 
6. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 แก่
ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การเป็นวิทยากร/ผูเ้ชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้
แก่บุคลากรทางด้านนิวเคลยีร์และรังสีของ 
ปส. และหน่วยงานภายนอก  

1. จัดการฝึกอบรม (Train of the trainer) 
 

  

4. ขาดการก าหนด Job Description ที่
ชัดเจน ท าให้บุคลากรขาดความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามขอบเขตการ
ด าเนินงานของโครงสร้างหน่วยงานใหม่ และ
ตามหลักการ 3S 

1. จัดท า Job Description, ก าหนดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของแต่ละสายงาน และ
ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานใหชั้ดเจน
ครอบคลมุตามหลักการ 3S 

1. โครงการจดัท าลักษณะการปฏิบตังิานของแต่
ละสาย (Job Description) 
2. โครงการจดัท า Career Path (ปี 2563) 
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ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร หมำยเหตุ 
5. หลักสตูรการฝึกอบรมไม่ครบถ้วนตาม
ความต้องการของบุคลากร ทั้งในส่วนท่ี
ปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแลและปฏิบัติงาน
ด้านสนับสนุน 

 1. โครงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียรแ์ละรังส ี
 

 

6. บุคลากรละเว้นการปฏิบตัิ/ไม่ปฏบิัติตาม 
SOP ในบางกรณ ี

   

  1. โครงการเตรยีมความพร้อมบุคลากรไทยให้มี
บทบาทส าคัญในทบวงการปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (2563) 

1. เป็นโครงการภายใต้
แผนการด าเนินงานเดมิที่เคย
จัดท าไว้ จึงไม่มีประเด็นปญัหา
ที่เป็นท่ีมาในการก าหนด
แผนงาน/โครงการ 

ด้ำนเคร่ืองมือ/อุปกรณ์    
1. ปส. ไมม่ีเครื่องมือเพียงพอ ในการ
ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังส ี

1. ประสานกับ กตส. และ กพม. เพื่อวิเคราะหห์า 
Gap ขององค์กร และน าไปสู่การขอเครื่องมือจาก
ต่างประเทศ 
2. การขอเครื่องมือจากองค์กรระหวา่งประเทศ 
เพื่อมาสนับสนุนการด าเนินงานของประเทศไทย
ด้านนิวเคลยีร์และรังสี เช่น การขอสนับสนุน
เครื่อง OSL, Servey Meter 

1. โครงการบริหารจัดการความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศและการด าเนินการตามพนัธกรณ ี
 

 

2. ขาดการสนบัสนุนเครื่องมือ/วสัด/ุอุปกรณ์
ของ ศปส. ประจ าภมูิภาค 

1. ส ารวจเครื่องมือ/อุปกรณ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 
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ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร หมำยเหตุ 
2. จัดหาเครื่องมือประจ า ศปส. 
3. จัดท า MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืม
เครื่องมือระหว่างหน่วยงาน 

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
1. ไม่มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวาง
แผนการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้มปีระสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
ข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนการออกตรวจ 
(คุ้มค่ากับงบประมาณและเวลา) 

  

2. ฐานข้อมูลที่มีอยู่มรีูปแบบหลากหลาย ไม่
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน และไม่ครบถ้วน ท าให้
ไม่สามารถน าฐานข้อมูลที่มมีาใช้งาน/อ้างอิง
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การสืบค้น
ฐานข้อมูลท าได้ยากและไม่สะดวก 

1. จัดท าคลังฐานข้อมลู  
2. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ โดย กอญ., 
กตส. และ กพม. จะต้องประสานงานกันเพื่อให้
เกิดการด าเนินการร่วมกัน) 

1. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลของ ปส. 
2. โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
 

 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันไม่
สามารถเปิดเผยฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และ
รังสีบางส่วนต่อสาธารณะได้ (แม้ขอ้มูลนั้นจะ
สามารถเผยแพร่ได้) เนื่องจากระบบฐานข้อมูล
นั้นๆ ไมไ่ด้ถูกออกแบบมาใหร้องรับหรือ
สามารถเปิดเผยข้อมลูได ้

 1. โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ด้านดิจิทัลทางนิวเคลียร ์
 

 

4. ไม่มีการเช่ือมโยงบรูณาการฐานข้อมูลทาง
นิวเคลียร์และรังสภีายในหน่วยงาน ส่งผลให้
การด าเนินงานอนุญาตและตรวจสอบไม่มี
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ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร หมำยเหตุ 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งไมส่ามารถใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลที่มีอยูเ่พื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได ้

5. ไม่มีข้อมลูของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่อยู่นอกระบบการก ากับ
ดูแลของ ปส. 

1. จัดท าฐานข้อมูลโดยบรูณาการข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมศลุกากร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นตน้ 

  

6. ฐานข้อมูลส่วนใหญ่มีการเก็บเป็นเอกสาร 
จึงเกิดการสูญหาย รวมถึงไม่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และลดข้อผดิพลาด 

 1. โครงการพัฒนาระบบ e-service เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของส านักงาน 

 

7. ปส. ไมม่ีมาตรการหรือระเบียบการ
ปฏิบัติงานท่ีรองรับต่อระบบลายเซ็น/การ
อนุมัติออนไลน์ ท าให้การพิจารณาค าขอ
อนุญาตเกิดความล่าช้า 

   

ด้ำนกำรงบประมำณ    
1. โครงการที่เสนอของบประมาณไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและ
ประเด็นที่รัฐบาลให้ความส าคัญ รวมทั้ง
โครงการที่เสนอขอมีขนาดเล็ก ขาดการบูรณา
การการท างานร่วมกัน ท าให้ไมไ่ดร้ับจัดสรร
งบประมาณ 
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ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร หมำยเหตุ 
ด้ำนนโยบำยของคณะกรรมกำรนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ 

   

1. นโยบายการก ากับดูแลความปลอดภัยใน
ระดับชาตไิมไ่ดร้ับการให้ความส าคัญและการ
ผลักดันอย่างท่ีควรจะเป็น 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าท่ี
ของ ปส. กับผู้บริหารทุกระดับ ทั้งภายใน
หน่วยงานและหน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงบประมาณ 
2. การน าคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อ
สันติไปศึกษาอยู่ดูงานในองค์กรตน้แบบ 

1. โครงการน าคณะกรรมพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
แลกเปลีย่นประสบการณด์้านนโยบายในการ
ก ากับดุแลความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์จากทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ 

 

ด้ำนประชำสัมพันธ ์    
1. ประชาชนและผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ไม่
ดีต่อการก ากับดูแลความปลอดภัยและการ
พิจารณาในกระบวนการอนญุาตของ ปส. ท้ัง
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ใช้ในปัจจุบัน 
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเภทใหม่ๆ 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
ความส าคญัของการก ากับดูแลความปลอดภัย
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. การปรับทัศนคติของผู้ที่คัดค้านหรอืไม่เห็น
ด้วยกับ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 

1. โครงการสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีอยา่งเข้มแข็ง 
 

 

2. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 ได้อย่างถูกต้อง 

   

3. ผู้ประกอบการและประชาชนยังไมท่ราบ
ข้อมูลในคู่มือประชาชนหรือแนวทางก ากับ
ดูแลความปลอดภัยของ ปส. 
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ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร หมำยเหตุ 
ด้ำนกระบวนกำรและกำรพัฒนำองค์กำร    
1. ขาดระบบการจัดการที่มีคณุภาพและมี
การบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กร 

1. ศึกษาและจดัท าคู่มือคณุภาพ จัดท าระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน (PM) ของหน่วยงานใน ปส. 
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน WI (SOP) และ
ทบทวนการด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพ 
2. ผลักดันใหห้น่วยงานผ่านการรับรอง ISO ด้าน
การก ากับดูแลความปลอดภยั การพัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงานและคู่มือประชาชน 
3. การไดร้ับการรับรอง PMQA 4.0 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพระบบก ากับดูแล
ความปลอดภัยใหไ้ด้รับมาตรฐาน ISO/ โครงการ
พัฒนาระบบก ากับดูแลสูร่ะบบประกันคุณภาพ
ตาม ISO 9001 

1. เป็นโครงการที่สามารถ
แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงานในประเด็น
อื่นๆ ด้วย เช่น ปัญหาดา้น
บุคลากร ปญัหาด้านมาตรฐาน
และกฎระเบยีบ ปัญหาด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน เป็นต้น 

2. ขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองความ
ต้องการด้านการด าเนินงานของผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งผู้ประกอบการเกดิความยุ่งยาก
และเสียเวลาในการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการอนญุาต 

1. ส ารวจความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับกระบวนการด้านอนญุาต โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ คือ กลุ่ม Media public 
กลุ่ม Supervising ministries (กลุ่มคณะผู้บริหาร 
วท.) ผู้รับใบอนุญาตอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา
ต่างๆ สทน. วศ. เป็นต้น 

  

3. ผู้ประกอบการมตี้นทุนส่วนเพิ่มในการ
เดินทางมายัง ปส. เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการอนญุาต 

   

4. กระบวนการท างานดา้นการขอ/พจิารณา
ใบอนุญาต เป็นกระบวนการเชิงเอกสารมาก
จนเกินไป 
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5. มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการ
สอบ RSO เช่น ประกาศรับสมัครสอบ วัน
สอบ แต่ขาดการเผยแพร่แนวทางข้อสอบ 
เพื่อให้ผู้ที่จะมาสอบสามารถเตรยีมตัว ศึกษา
เรียนรู้ และท าความคุ้นเคยก่อนสอบได ้

   

6. ปส. ไมม่ีกระบวนการในการตรวจสอบ
คุณภาพของ RSO ที่ผ่านการรับรองไปแล้ว 

   

ด้ำนระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมำย    
1. ความล่าช้าของกฎหมายล าดับรองที่ยังไม่
ประกาศใช้ เพื่อน าไปสู่การบังคับใช้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

   

2. มาตรฐานในการพิจารณา/ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของบุคลากรแต่
ละคนมคีวามแตกต่างกัน (การตรวจสอบ/การ
อนุญาต) 

1. การบังคับใช้กฎหมายให้มคีวามเขม้งวด หาก
ไม่ปฏิบตัิตามจะต้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
2. ศึกษากฎกระทรวง ระบุสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย 
เช่น การครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาต 
เปรียบเทยีบกับผลประโยชน์ทางสาธารณะ และ
น ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน
บังคับใช้กฎหมายต่อไปทีเ่ป็นรูปธรรม มีความ
ชัดเจน รวมทั้งประกาศใช้ขั้นตอนดังกล่าวอย่าง
เป็นทางการต่อไป 

1. โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลภายใต้ 
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันต ิพ.ศ. 2559 
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3. ขาดการประสานงานและท าความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างผู้ก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์
ด้านการรบัรอง RSO และผู้ปฏิบัตงิาน 

   

4. ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์และข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับกระบวนการอนุญาต
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร์และรังสีที่ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบใหม่ เช่น Linac 
,Tocamac, New Research Reactor และ 
Fusion 

   

ด้ำนงำนวิจัย    
1. งานวิจัยไมส่ามารถตอบสนองตามนโยบาย
ของประเทศ 
 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคณุภาพของ
ประเทศ 
 - มาตรวิทยารังสี (Metrology) : พัฒนาระบบ
มาตรวิทยารังสีให้มีความถูกต้องแม่นย า มี
มาตรฐานสูงสดุ 

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพของประเทศทางนิวเคลยีร์และรังส ี
 - โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสีในระดบัปฐมภมู ิ
 - จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีแกมมาส าหรับรังสรีักษา 
 - จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีแกมมาส าหรับการป้องกัน
อันตรายจากรังส ี
 - จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอ้ม 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ใช้งบประมาณ 350 ล้านบาท 
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 - โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดรังสีแกมมาส าหรับการวัดปรมิาณ
รังสีระดับสูงในอุตสาหกรรม 
 - โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์พลังงานสูงและ
อิเลคตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค 
 - โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์พลังงานปาน
กลาง 
 - โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์พลังงานต่ า 
 - โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมสิ าหรับการวัดปริมาณรังสนีิวตรอน 
 - โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมสิ าหรับการวัดปริมาณรังสบีีตา 

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคณุภาพของ
ประเทศ 
 - มาตรฐาน/ข้อก าหนด (Standards) : 
   1. รวบรวมข้อมูลค่าพื้นฐาน (Baseline) การ
ใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสใีนด้านต่างๆ 
เช่น สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม การแพทย์ 
การเกษตร ประเมินและวิเคราะห ์เพื่อจัดท า
มาตรฐาน/ข้อก าหนดของประเทศ 

1. โครงการรวบรวม ศึกษาวิจยั เพื่อจัดท าค่า
พื้นฐาน และเกณฑ์มาตรฐานทางนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ 
 - ทบทวนเกณฑ์วัสดุกมัมันตรังสีทีไ่ม่อยู่
ภายใต้การควบคุม (Exemption Level) 
 - ทบทวนเกณฑ์วัสดุกมัมันตรังสี Clearance 
Level 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท 
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   2. ประมวลผลการวิจัย/การตรวจวัด เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐาน 

 - ทบทวนขีดจ ากัดการได้รับรังสีของ
ประชาชนท่ัวไปและผู้ปฏิบัติงานทางรังส ี

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคณุภาพของ
ประเทศ 
 - การทดสอบ (Testing) : พัฒนาวิธีทดสอบ/
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

1. โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห/์ทดสอบ ทาง
นิวเคลียร์และรังสตีามมาตรฐานสากล 
 - จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดกัมมันตภาพรังส ี
 - จัดตั้งห้องปฏิบัติการวดัปรมิาณรงัสี
ประจ าตัวบุคคล 
 - พัฒนากระบวนการตรวจพิสูจนห์ลักฐาน
ทางนิวเคลียร ์
 - จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวดัรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 
 - จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพ 
 - จัดตั้งห้องปฏิบัติการนเิวศน์วิทยารังส ี

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท 

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคณุภาพของ
ประเทศ 
 - ระบบคุณภาพ (Quality) : วิเคราะห์
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดหาระบบคณุภาพที่
เหมาะสม เช่น ISO17025 ISO9001 ISO17043 
ISO17020 

1. โครงการพัฒนาระบบคณุภาพเพื่อสนับสนุน
การก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และ
รังส ี
 - ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานตาม ISO17025 
 - พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญตาม ISO17043 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท 
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 - พัฒนาศักยภาพการเป็นหน่วยตรวจสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ตาม 
ISO17020 
 - พัฒนาระบบคุณภาพการจดัการด้าน
เอกสารตาม ISO9001 

 2. การบริการทางเทคนิค 
 - งานสอบเทียบ 
 
 - งานทดสอบ 
 
 - การบริการข้อมลูทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี : 
   1. จัดท า KM 
   2. ให้บริการเครื่องมือ 
   3. การจัดท า safety guide/guideline 
 
 

 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสีในระดบัปฐมภมู ิ
2. โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห/์ทดสอบ ทาง
นิวเคลียร์และรังสตีามมาตรฐานสากล 
3. โครงการจดัตั้งศูนย์บริการทางเทคนิคและ
สารสนเทศด้านนิวเคลยีร์และรังส ี
 - ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ/เทคนิคด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี
 - บ ารุงรักษาเครื่องมือวัด/อุปกรณ/์สถานี 
ทางนิวเคลียร์และรังส ี
 - จัดท าเอกสารคู่มือ/ข้อแนะน าทางเทคนิค 

 
 
 
 
 
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท 

 3. Medical Hub : 
 - การถ่ายทอดค่ามาตรฐานสูงสุดของเครื่องมือ
วัดปริมาณรังสีทางการแพทย ์
 - ประเมินความปลอดภัยของผู้ปฏบิัติงานด้าน
รังสีและประชาชนทางการแพทย ์

1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสีในระดบัปฐมภมู ิ
2. โครงการมาตรวดัรังสีทางชีวภาพ 
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 4. Food Innopolis : 

 - การถ่ายทอดค่ามาตรฐานสูงสุดของเครื่องมือ
วัดปริมาณรังสีทางอุตสาหกรรมอาหาร 
 - การให้บริการทางเทคนิคในการตรวจวัดการ
ปนเปื้อนในอาหาร 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสีในระดบัปฐมภมู ิ
2. โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห/์ทดสอบ ทาง
นิวเคลียร์และรังสตีามมาตรฐานสากล 

 

 5. Defence Industry : 
 - การบริการข้อมลูวิชาการเพื่อป้องกันภัย
คุกคามทางนิวเคลยีร ์

1. โครงการจดัตั้งศูนย์ป้องกันภัยคุกคามทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท 
 

 6. Robotics : 
 - พัฒนาระบบวัดรังสีอตัโนมตั ิ

1. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีอัตโนมัต ิ 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท 

 7. รองรับ New Tech : 
 - ศึกษาแนวทางการก ากับการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในอนาคต 

1. โครงการก ากับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีในอนาคต 
 - Fusion 
 - Proton Therapy 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท 

2. ขาดงานวิจัยที่สนับสนุนยืนยันความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของวิธีการ หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

1. การปนเปื้อนรังสีในน้ าท้ิง (O) : 
 - การก าหนด Dose constion (Radi) 
 - ผลกระทบรังสสี าหรับคนไทย  (Radi) 
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ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร หมำยเหตุ 
 2. เกณฑ์ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องก าเนิด

รังสี (O) : 
 - การก าหนดตัวแปรในการพิจารณาสถานท่ีตั้ง 
(เช่น ค่า G) (S) 
 - การก าหนดขอบเขตพื้นท่ี (Exclusive Area, 
Low population, Distance to population 
center) 

  

 3. การวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ มาตรฐาน
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี : 
 - มาตรฐานความแข็งแรงโครงสร้าง ของ 
Nuclear Facilitics © 
 - การตรวจสอบ/จดัท า Heavy concreet © 
 - การวิจัย Plasma / Fusion (O) 
 - การวิจัยผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
การณีอุบัตเิหตเุครื่องปฏิกรณ์ขนาด >30 MW เม
กะวัตต์ (C) 
 - Aging / Decommisssion (O) 
 - ผลกระทบจาก Human Error Human 
interface machine (c) 
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ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร หมำยเหตุ 
 1. การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนา พ.ร.บ. 

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 : 
 - ศึกษากฎกระทรวง ระบสุิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย 
เช่น การครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาต
เปรียบเทยีบกับผลประโยชน์ทางสาธารณะ และ
น ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน
บังคับใช้กฎหมายต่อไปทีเ่ป็นรูปธรรม มีความ
ชัดเจน รวมทั้งประกาศใช้ขั้นตอนดังกล่าวอย่าง
เป็นทางการต่อไป 

1. โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลภายใต้ 
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันต ิพ.ศ. 2559 
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กลุ่มที่ 1 : แผนงำนด้ำนกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสี 
สามารถจ าแนกข้อคิดเห็นออกเป็น 3 ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เรื่องการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสียังไม่ครบถ้วน มีประเด็นปัญหา 2 ส่วน คือ 
 1.1 มีการตั้งจุดมุ่งหมาย (Goal) ไว้ แต่ไม่ปฏิบัติให้บรรลุผล 
 1.2 มีการตั้งจุดมุ่งหมาย (Goal) ไว้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากมองว่าการตรวจสอบยังไม่

ครอบคลุมครบถ้วน ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งหมด 
 การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น ควรจะต้องตรวจตามระดับประเภท 

(Category) ของความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนการตรวจสอบที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล คือ การเป็นองค์กรก ากับดูแลที่ดี (Smart Regulator) โดย ปส. ควรจะมุ่งประเด็นไปที่
การเพ่ิมจ านวนบุคลากรหรือการบริหารจัดการ Sources ให้เพียงพอกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น หรือจัดการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานของ ปส. มีผลิตภาพมากยิ่งขึ้น (ท าน้อยแต่ได้มาก) 

2. เรื่องการส ารวจเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 2.1 ปส. ควรจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อหารือและพิจารณาถึงเครื ่องมือ/อุปกรณ์ที ่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนการขอใช้ ขอมีไว้ในครอบครอง หรือการขออนุญาต รวมถึงการน าเทคโนโลยีที่มีใน
ปัจจุบันมาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เช่น การน า Software มาช่วยในการวิเคราะห์จ านวนเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน วิเคราะห์อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จ าเป็นไว้ส าหรับ
รองรับหรือจัดการในเบื้องต้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น 

 2.2 ปส. ควรมีการส ารวจเครื่องมือจากหน่วยงานอ่ืน ที่สามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้าน 
Emergency Preparedness and Response (EPR) ของ ปส. ได้ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปพ.) หน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น 

 2.3 ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาคมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการเข้าระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในเบื้องต้นหรือไม่ 

 2.4 บทบาทหรือภารกิจของหน่วยงานเครือข่ายของ ปส. เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปพ.) ไม่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีโดยตรง จึงท าให้การผลักดันให้
หน่วยงานเครือข่ายดังกล่าวด าเนินการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ดังนั้น ปส. จงควรมีการ
ร่วมพูดคุยกับหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3. การระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (Emergency Preparedness response : EPR) 
 การระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (EPR) เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานต่างๆ เป็นจ านวนมาก ปส. จึงต้องมองภาพรวมภายในหน่วยงานว่ามีส่วนงานใดบ้างที่เชื่อมโยงกัน 

6.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมในกำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำร 
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เช่น งานด้าน Internal Dose หรือ Bio Dose จะมีความเชื่อมโยงกัน โดยหลังจากที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีแล้ว จะต้องมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีการประสานงานกับ
โรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของ ปส. เพ่ือน าตัวอย่างมาศึกษาวิจัยและหาค่ามาตรฐาน ดังนั้น กระบวนงาน
ดังกล่าว จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่าย Big Data และการท างานภายในหน่วยงาน 

กลุ่มที่ 2 : แผนงำนด้ำนกำรอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสี 
 1. โครงการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบการก ากับ

ดูแลตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 นั้น ให้หมายรวมถึงสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสีขนาดเล็กทั่วประเทศ ที่ยังตรวจไม่พบด้วย 

 2. โครงการเสริมศักยภาพของหน่วยงานราชการที่มีภารกิจคล้ายกับ ปส. นั้น มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 3. การจัดท าฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน จะต้องอาศัยเครือข่ายจากส่วนราชการต่างๆ 
ภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น สทน. และหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือให้ฐานข้อมูลมีความเชื่อมโยงกันและสามารถ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถ้าการจัดท าฐานข้อมูลยังไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - 2564 นั้น ปส. อาจจะต้องด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับภาคเอกชนโดยตรง 

 4. ปส. จะต้องมีการวิเคราะห์ความเหมาะสม หลักการ และเหตุผล ในการก าหนดเกณฑ์หรือ
ค่ามาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายและสามารถน ามาใช้ในการอ้างอิงส าหรับการปฏิบัติงานได้ 

 5. โครงการด้านการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) นั้น 
เป็นงานที่ต้องอาศัยการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันทั้งองค์กร โดยจะต้องจัดท าในลักษณะของโครงการ
ขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยภารกิจงานย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพระบบการก ากับดูแลอยู่ภายใน เช่น 

  5.1 งานด้านการตรวจสอบ (Inspections) จะต้องด าเนินการร่วมกับ ISO 17020 
  5.2 งานด้านงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ NQI จะต้องด าเนินการร่วมกับ ISO 17025 
  5.3 งานด้านงานใบอนุญาต RSO จะต้องด าเนินการร่วมกับ ISO 9001 
  5.4 งานด้าน GECC ของหน่วยงานราชการ จะต้องด าเนินการร่วมกับ National Requirement 

กลุ่มที่ 3 : แผนงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ทางด้านผลกระทบจากการได้รับรังสี

ที่มีต่อประชาชนไทย เช่น โครงการ UNSCARE ซึ่งด าเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีเพียงอย่างเดียว ยังไม่เคยมี
การศึกษาเชิงลึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ประเทศไทยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยในระยะยาว ดังนั้น ปส. จึงต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผล 
เพ่ือให้ได้ค่ามาตรฐานที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย 
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กลุ่มที่ 4 : แผนงำนสนับสนุน 
 4.1 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องสนับสนุนงานทุกด้านของ ปส. ดังนั้น หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบจะต้องรับทราบความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงานด้วย ได้แก่ กตส. กอญ. 
และ กพม. โดยจะต้องมีวิเคราะห์ว่าภารกิจงานใดของ ปส. ที่จะต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การด าเนินงาน 

 4.2 การฝึกอบรม จะต้องระบุให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายในหรือภายนอก ปส. 
 4.3 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปส. จะต้องมีการด าเนินงานตามแนวทางของนโยบาย 

Thailand 4.0 อย่างแท้จริง ซ่ึงจะต้องเกิดจากพฤติกรรมของผู้ปฎิบัติงานด้วย เช่น ในการเปลี่ยนจากเครื่องพิมพ์ดีด
มาใช้คอมพิวเตอร์นั้น บุคลากร ปส. จะต้องมีความรู้ในการใช้งานเอกสารออนไลน์แทนการใช้เอกสารกระดาษ
ควบคู่กันไปด้วย เป็นต้น ดังนั้น ปส. จะต้องจัดล าดับความส าคัญว่าจะต้องด าเนินการอะไรบ้างในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 นี้ เพ่ือให้เห็นผลของการพัฒนาที่ชัดเจน 

 4.4 ระบบการปฏิบัติงานของ ปส. นั้น มีความล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบ นโยบาย 
และอัตราก าลัง ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง เช่น หน่วยงานมีความต้องการพัฒนาระบบ IT แต่ไม่มี
นโยบายในการพัฒนาที่แน่นอน รวมถึงนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหาร ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามความต้องการ เป็นต้น ดังนั้น ปส. จึงควรก าหนดแผนที่น าทาง (Roadmap) ให้ชัดเจน ถือปฏิบัติร่วมกัน 
มุง่ไปในทิศทางเดียวกัน และมีการก าหนดช่วงเวลาที่แน่นอน ส าหรับงานด้าน IT นั้น มีอัตราก าลังจ ากัดอยู่แล้ว 
รวมถึงบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ Programmer จึงท าให้ต้องสรรหา Outsources มาด าเนินงานแต่ละโครงการ 
การท างานจึงไม่ต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ บุคลากรด้าน IT ของส่วนราชการยังมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ด้อยกว่าภาคเอกชน 
และมีจ านวนไม่เพียงพอ เพราะทุกกลุ่มงานใน ปส. ต่างก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทางด้าน IT เพ่ือมา
สนับสนุนและพัฒนาระบบการท างานของตน จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจ าของ IT ท าให้การพัฒนา
ด้าน IT ของหน่วยงานเกิดความล่าช้าได้เช่นเดียวกัน 

 4.5 การพัฒนา IT ไปสู่ Thailand 4.0 ของ ปส. จะต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากร ปส. 
ทุกฝ่าย ในการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ ทบทวน และ
ให้ข้อเสนอแนะต่อรายละเอียดเป้าหมายหน่วยงานตามแผนที่น าทางขององค์กร (Roadmap) ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน มีทิศทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย
ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับแนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอนาคตได้  โดยค านึงถึงทิศทาง
ของแผนการด าเนินงาน/โครงการต่างๆ ที่สอดคล้องต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 
มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงำน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 - 2562 พ.ศ. 2563 - 2564 
ปส.   มีศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความ

พร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง
รังสี (Emergency 
Preparedness and respond : 
EPR) ในภูมิภาคอาเซียน 

  มีระบบก ากับดูแลด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ตาม
มาตรฐานสากล 

  ขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของชาติไปสู่การปฏิบัติใช้ 

  เป็นผู้น าด้าน Nuclear 
security & safeguard ใน
ภูมิภาคอาเซียน 

  มีระบบการจดัการกาก
กัมมันตรังสีและ (NORM) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

  เป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยา
ทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน 

  มีศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้นนิวเคลยีร์
และรังสีที่มีประสิทธิภาพของ
ภูมิภาคอาเซียน 

  ปส. มีความพร้อมในการก ากับ
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยตัวใหม ่
(Research Reactor : RR) และ
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
(Nuclear Power Plant : NPP) 

สลก.   ผลักดันให้เกิด OAP Mobile 
Unit รองรับงานบริการในภูมภิาค
ทั่วประเทศ 

  ส่งเสริมความเข้าใจกฎหมาย
นิวเคลียร์ในภูมภิาคเพื่อขับเคลื่อน
ให้เกิดความปลอดภยัตาม
มาตรฐาน 

  ผลักดันการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีความก้าวหน้าในสาย
งานอย่างมปีระสิทธิภาพ จัดท า 
JD รายบุคคลตามโครงสร้างใหม ่

  วางแผนงานและสู่การ
ด าเนินงาน Rayon Model 

  ผลักดันให้เกิดศูนย์ปรมาณู
ภูมิภาคใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

  การขอรับรองระบบคณุภาพ 
ISO 

 7.1 กำรทบทวนแผนที่น ำทำงส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2561 - 2564 
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หน่วยงำน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 - 2562 พ.ศ. 2563 - 2564 

  สนับสนุนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ด้านทรัพยากร บุคลากร และ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว 

กตส.   การด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (AP, NPT, CSA , อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุนิวเคลียร์
โดยเร็ว และอนุสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัตเิหตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี) 

  จัดท าคู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
การตรวจสอบเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย 

  พัฒนาระบบช่วยตดัสินใจเพื่อการเฝา้ระวังเตรียมความพร้อม   
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรังส ี

  จัดท าแผนแม่บทในการเฝ้า
ระวังเตรียมความพร้อมและระงับ
เหตูฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
พ.ศ. 2561-2565 

  พัฒนากฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ 
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

  การพัฒนาระบบปฏิบัติการ
และบรหิารจดัการด้านการฟื้นฟู 

  จัดท าคู่มือคณุภาพส าหรับการ
ตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

  ขอรับรองระบบการคณุภาพ 
ISO 
  การสร้าง Safety culture & 
Security culture 

กอญ.   พัฒนาระบบฐานข้อมลู ได้แก่  
    1. โครงการ NSW 
    2. โครงการระบบขอรับ
ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสีออนไลน ์

  พัฒนาระบบฐานข้อมลู
ต่อเนื่อง (ปี 61) 
    1. โครงการ NSW 
    2. ระบบสอบออนไลน์ และ
คลังข้อสอบส าหรับ RSO 

  เพิ่มศักยภาพด้านการก ากับ 
(safety and security) 
    1. ระบบตดิตามรถขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี (ปี 61) 

  จัดท า waste national 
policy (ปี 61) 

  จัดท ามาตรการการจดัการ 
NORM (ปี 61) 

  พัฒนาศักยภาพ RSO (ปี 62) 

  การสร้างระบบ SMART E-
License 

  การขอรับรองระบบคณุภาพ 
ISO 
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หน่วยงำน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 - 2562 พ.ศ. 2563 - 2564 
กยผ.   มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

นิวเคลียร์ฯ 

  มีโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

  มีแผนปฏิบัติการด้านดจิิทัลที่
สอดรับกับแผนยุทธศาสตรด์้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของชาติ 

  มีบุคลากรที่มีความพร้อมเพื่อ
การปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลดจิิทัล 

  ผู้ขอนุญาตฯ มีความตระหนัก
ด้านความปลอดภยัทางนิวเคลียร์
และรังส ี

  มีแผนปฏิบัติการด้านความ
ตระหนักทีส่อดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของชาติ 

  บุคลากรด้านนิวเคลียร์และ
รังสี ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

  มีโครงการพัฒนากระบวนการ 
ขั้นตอน ฐานข้อมูล และการ
ด าเนินการด้าน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

  มีรายงานประเมินผล 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศไทยกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ 

  การจัดประชุมคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและ

  มีแผนปฎิบัติการ ระยะ 5 ปี 
ภายใต้ นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร ์

  ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียในระดับ
ภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์นิวเคลียร ์

  มีการบรูณาการด้านการจัดท า
แผนการจดัการกากกัมมันตรังสี
ระหว่างหน่วยงาน 

  ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ประชาชน
มีความเข้าใจกฎหมายนิวเคลยีร์
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการพทิักษ์ความ
ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร ์

  มีโครงการนิทรรศการถาวร
เพื่อแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลยีร์
และรังสีอย่างยั่งยืน 

  มีศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่
มีประสิทธิภาพของประเทศ 

  มีการด าเนินการด้านความ
มั่นคงปลอดภยัด้านคอมพิวเตอร์ 
(Cyber Security) อย่างเป็น
รูปธรรม 

  มีแผนปฏิบัติเพื่อผลักดัน
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติให้เป็น
Smart OAP 

  มีแผนงาน/โครงการบูรณาการ
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

  มีระบบติดตามและ
ประเมินผลนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ให้มีประ
ประสิทธิภาพ 

  มีหน่วยพัฒนาบุคคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมภิาค 

  มีฐานข้อมูลด้านนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศท่ีเชื่อมโยงกับ
ระบบ Big Data ของประเทศ 

  มีความมั่นคงปลอดภยัด้าน
คอมพิวเตอร์ (Cyber Security) 
ที่ทันสมัย 

  มีนิทรรศการถาวรเป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านนิวเคลียร์และรังสี
อย่างยั่งยืน 

  ปส. เป็น Smart OAP 

  การขอรับรองระบบคณุภาพ 
ISO 
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หน่วยงำน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 - 2562 พ.ศ. 2563 - 2564 
อนุกรรมการสาขาต่างๆ เป็นไป
ตามแผน 

ด้านการก ากับดูแลนิวเคลียร์และ
รังสีรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี 

กพม.   พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบด้านการวัดปริมาณ
รังสีและกัมมันตภาพรังสีให้
ครอบคลมุทุกสารกมัมันตรังสี 
และทุกช่วงการใช้งานตาม
มาตรฐานสากล 

  รักษามาตรฐานพร้อมเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอเพิ่มขอบช่าย
การรับรองห้องปฏิบตัิการ
ISO/IEC 17025 

  เตรยีมความพร้อมด้านนติิ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ การเฝ้า
ระวังรังสีในสิ่งแวดล้อม 
นิเวศวิทยารังสี และมาตร
ชีววิทยารังสี 

  เตรยีมความพร้อมสนบัสนุน
ด้านเทคนิคเพื่อรองรับการก ากับ
ดูแลด้านนิวเคลยีร์และรังสีให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  ด าเนินงานตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น 
การจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสี RN65 

  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านนิวเคลยีร์และรังสีทั้งในและ
ต่างประเทศ 

  มศีูนย์ความเป็นเลิศด้านนติิ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์

  ด าเนินงานตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึง
ขยายเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

  มีห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบด้านการวัดปริมาณรังสี
และกัมมันตภาพรังสีที่ได้ขยาย
ขอบข่ายการรับรอง
มาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 
17025 เพิ่มขึ้น 

  พัฒนาบุคคลากรรองรับศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาดา้น
นิวเคลียร์และรังสีของภูมภิาค
อาเซียน 

  มีแผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ
การก ากับดูแลความปลอดภยัจาก
พลังงานปรมาณู ท่ีสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ 
พ.ศ.2559 แผนยุทธศาสตร์ ปส. 
และนโยบายรัฐบาล 

  มีความพร้อมเป็นผู้น าด้าน
Nuclear Security ของอาเซียน 

  ระบบวัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีมคีวามถูกต้อง
แม่นย าในระดับปฐมภมู ิ

  ขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

  มีอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตร
วิทยารังสี) 

  เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระดับ
อาเซียนในด้าน 
    1. ความมั่นคงทางนิวเคลียร์ 
(Nuclear Security) 
    2. ด้านมาตรวัดรังสี 
(Radiation Metrology) 
    3. ด้านนิเวศวิทยารังสี 
(Radioecology) 

  เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้าน
การวัดสารกัมมันตรังสีและ
กัมมันตภาพรังส ี

  บุคลากร/นักวิจัย ปส. ได้รับ
การยกระดับไปสู่การเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในระดับภมูิภาค 
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หน่วยงำน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 - 2562 พ.ศ. 2563 - 2564 

  พัฒนาด้านเทคนิคเพื่อรองรับ
การก ากับดูแลด้านนิวเคลียร์และ
รังสีตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และ NORM 
ที่มีประสิทธิภาพ 

  มีผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ
การก ากับดูแลความปลอดภยัจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ที่
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
แผนยุทธศาสตร์ ปส. นโยบาย
รัฐบาล และเครือข่ายนานาชาต ิ

กกม.   ด าเนินการร่างกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

  เสนอร่างพระราชบญัญัติ
คุ้มครองการด าเนินงานของ
องค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบรูณ์ 
พ.ศ. .... 

  ด าเนินการร่างกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ส่วนท่ีเหลือ 

  ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

  การจัดท าร่างพระราชความ
รับผิดทางแพ่งต่อความเสยีหาย
ทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 

  การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร ์
พ.ศ. 2559 (จากผลการรวบรวม
ผลกระทบจากการบังคับใช้) 

 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการก าหนดแผนงาน/โครงการ ของ ปส. 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ตามแนวทางการด าเนินงานของนโยบาย Thailand 4.0 และ
การปรับปรุงแผนที่น าทาง ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

 ด้ำนกำรสรรหำและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร : 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างระบบการรับรองคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้แผนงานด้านการตรวจสอบนั้น สามารถน ามารวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 7.2 ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุมต่อแผนงำน/โครงกำร และแผนที่น ำทำง (Roadmap) ของ ปส. 
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ด้านนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานด้านการสนับสนุนได้ เนื่องจากเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเช่นเดียวกัน 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. นั้น จะต้องก าหนดเป็น
โครงการใหญ่ ที่ครอบคลุมทั้งการวางแผนพัฒนาโครงสร้างบุคลากรและการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 
โดยมีการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน เช่น การวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดคุณลักษณะต าแหน่งงาน 
(Job Description) การวางแผนการโยกย้ายบุคลากร (Job Rotation) การวางเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากร (Career Path) และการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ แก่
บุคลากร เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องและรองรับต่อการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

 3. กลุ่มการเจ้าหน้าที่ จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ในช่วงระยะเวลา 5 - 10 ปี 
โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ก าหนดไว้ให้สอดคล้องต่อบริบท
ของประเทศ ณ ช่วงเวลานั้น อย่างเป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมถึงต้องมีการก าหนดโครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับต่อแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้ด้วย 

 4. การวางแผนงานด้านการจัดหาบุคลากรภายนอก (Outsources) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น 
ปส. จะต้องมีการก าหนดแผนงานอย่างรอบคอบและครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่ศักยภาพของ
บุคลากร คุณสมบัติที่ต้องการ ความรู้ความสามารถ หลักสูตรการฝึกอบรมที่จ าเป็น ดังนั้น จึงเป็นโครงการที่มี
ขนาดใหญ่ ทีจ่ะต้องมีการก าหนดแผน แนวทาง และเป้าหมาย ที่อย่างชัดเจน เพ่ือสร้างบุคลากรทีดี่ สอดคล้อง
ตามความต้องการของ ปส. ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 ด้ำนกำรจัดท ำระบบคุณภำพกำรปฏิบัติงำน : 
 1. การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน (Quanlity Management 
System) นั้น ต้องรวมเป็นโครงการใหญ่ของ ปส. เพียงโครงการเดียว โดยภายในโครงการนั้น จะแบ่งออกเป็น
มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานประเภทต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 17025 เป็นต้น 

 2. แผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality 
Infrastructure : NQI) บางส่วนนั้น มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท าระบบคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ โดยจะ
ครอบคลุม ISO 17025, ISO 17020 และ ISO 17024 ซึ่งสามารถน ามารวมเป็นโครงการเดียวกันได้ 

 3. ปส. จะต้องมีการสร้างความเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องของบุคลากรแต่ละฝ่ายกับ ISO ต่างๆ เนื่องจาก
การจัดท าระบบคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น มีความเกี่ยวข้องครอบคลุมกระบวนการท างานของ
หน่วยงานภายในต่างๆ เป็นจ านวนมาก เช่น ISO 17025 ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านการวิจัยเพียง
อย่างเดียว แต่ยังเก่ียวข้องกับฝ่ายการเงินและฝ่ายประชาสัมพันธ์ในบางประเด็นด้วย เป็นต้น 
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 4. ปส. ควรจัดตั้งคณะกรรมการภายในเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดท าระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ ของ ปส. ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 5. แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาจพิจารณาน ามารวมเข้ากับ
โครงการด้านการจัดท าระบบคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยก็ได้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 17024 

 6. ปส. ต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดรับกับบริบทสมัยใหม่ของประเทศ ซึ่งมีอยู่ 
4 ส่วน ได้แก่ 
  6.1 Planning คือ ก าหนดแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน ก าหนดจ านวนโครงการที่
จะต้องผลักดัน ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ก าหนดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ โดย กยผ. จะต้องเป็น
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
  6.2 Organizing คือ ก าหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทที่ต้องด าเนินการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เวลา และงบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการ 
  6.3 Leading คือ ผู้บริหารจะต้องชี้น าแนวทาง ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบและติดตามปัญหาที่
ประสบในแต่ละโครงการ 
  6.4 Controlling คือ ควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งเป็นหน้าที่
ของ กยผ. 

 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพของประเทศ : 
 1. โครงการด้านมาตรวิทยาทางรังสีและโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ (NQI) นั้น ควรผลักดันแผนงานดังกล่าวแยกออกจากโครงการอื่นให้ชัดเจนเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่
มีขนาดใหญ่ มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานมาก มีงบประมาณที่สูง และเป็นโครงการที่มีความส าคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. 

 ด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรเพื่อเสนอของบประมำณ : 
 1. การจัดท ารายละเอียดโครงการของหน่วยงานเพ่ือเสนอขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อ สงป. นั้น ผู้จัดท าโครงการไม่ควรเสนอโครงการย่อยเป็นจ านวนมากๆ เนื่องจากโอกาสในการได้รับ
จัดสรรงบประมาณมีน้อย ผู้จัดท าโครงการจึงควรประสานงานและก าหนดแผนการด าเนินงานแบบบูรณาการ
ร่วมกันให้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือให้โครงการมีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน และเพ่ิมโอกาสในการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 2. การเสนอโครงการ ผู้จัดท าโครงการจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความ
ต้องการของประเทศ เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 3. ในการจัดท าแผนงาน/โครงการนั้น กยผ. ควรเป็นผู้รวบรวมแผนงาน/โครงการของ ปส. เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญและจัดกลุ่มโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้เป็นโครงการใหญ่โครงการเดียว จากนั้นจึง
จะก าหนดผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องตามความเหมาะสม  
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 ด้ำนภำรกิจกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี : 
 โครงการสร้างเครือข่ายในการประสานงานและเตรียมความพร้อมในการตอบสนองความมั่นคงและ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น อาจวางแผนด้านการสร้างความร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 เพ่ือขอรับการสนับสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือแก่ ปส. ในด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี (Emergency Preparedness and Response  : EPR) ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ตามแผนที่น าทางของ ปส. 

 ด้ำนกำรปรับปรุงแผนที่น ำทำงของ ปส. (Roadmap) พ.ศ. 2560 - 2564 : 
 1. การก าหนดเป้าหมายด้านการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี (Emergency Preparedness and Response: EPR) ตามแผนที่น าทางนั้น จะต้องก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จให้ชัดเจน ทั้งนี้ ควรก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2. การก าหนดเป้าหมายของแผนที่น าทางแต่ละระยะนั้น บางเป้าหมายอาจต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานมากกว่า 1 ปี ปส. จึงต้องก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละระยะ (Milestone) จากนั้นจึง
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือให้สามารถวัดผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 3. การด าเนินการเรื่อง NORM ต้องมีการก าหนดเป็นเป้าหมายในแผนที่น าทางของ ปส. เนื่องจากมี
การอ้างอิงถึงในกฎกระทรวงต่างๆ ปส. จึงต้องด าเนินการในส่วนนี้ให้ครบตามประเด็นที่เกี่ยวข้องใน
กฎกระทรวง 

 4. ภารกิจงานด้านการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นเป้าหมายการด าเนินงานส าคัญของ ปส. 
นั้น จะต้องมีการผลักดันให้เด่นชัดและก าหนดเป็นเป้าหมายหนึ่งภายใต้แผนที่น าทางของ ปส. อย่ างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของ ปส. 

 5. เป้าหมายของแผนที่น าทาง ปส. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ให้มี “ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพของภูมิภาคอาเซียน” ควรระบุเพียงแค่ความ
ต้องการของหน่วยงานในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเท่านั้น เนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพนั้น เป็นเรื่องที่
หน่วยงานทุกหน่วยจะต้องค านึงถึงอยู่แล้ว นอกจากนี้ จะต้องก าหนดระยะด าเนินงานในการจัดตั้งศูนย์ ปีที่
สิ้นสุด และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

 6. ปส. ควรทบทวนเหตุผลและความเหมาะสมในการก าหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์อีกครั้ง เนื่องจากยังนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันเรื่องนี้ที่ชัดเจน โดย ปส. ควรก าหนดเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเภทใหม่ๆ ภายในประเทศมากกว่า เช่น พิจารณาจากการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของ สทน. เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ในระยะยาวแล้ว ปส. ก็ควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
รองรับการก ากับดูแลการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่ว่าประเทศไทยจะมีการใช้งานหรือไม่ก็ตาม 
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 7. เป้าหมายด้านการสร้างเครือข่าย ปส. ควรมีการเชื่อมโยงถึงฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี (Big 
Data) ของ ปส. โดยการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นอย่างเป็นระเบียบ เช่น ประเภทความร่วมมือ/
เครือข่ายที่มีอยู่ ความร่วมมือที่จ าเป็นจ าต้องมี รายละเอียดของความร่วมมือ ระยะเวลาด าเนินงาน เป็นต้น 
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ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564 8 

 

 
 จากการวิเคราะห์ผลการระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนที่น าทางและโครงการที่จะท าในปี พ.ศ. 
2563 - 2564 กยผ.กนผ. ในฐานะผู้จัดท ามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. กำรจัดท ำแผนที่น ำทำง  
1.1 ปส. ต้องทบทวน ปรับปรุง และจัดท ารายละเอียดของแผนที่น าทาง ปส. (Roadmap) 

ระยะ 4 ปี ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2564 ใหม ่ตามสถานการณ์ในการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน และ ประเด็นปัญหา
ที่ต้องด าเนินการแก้ไขเร่งด่วน รวมทั้งการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

1.2 แผนที่น าทางจะต้องแบ่งระยะการด าเนินงานที่ชัดเจนและก าหนดรายละเอียดของเป้าหมาย
ในแต่ละระยะให้สอดคล้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์
ที่ได ้รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและวิธีการในการประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือใช้ยึดเป็นกรอบการปฏิบัติงาน
ระยะ 4 ปี ของหน่วยงาน 

 2. โครงกำรที่ได้จำกกำรระดมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุม 
2.1 โครงการที่น าเสนอในที่ประชุมส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาหรือพัฒนาขีด

ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ปส. เป็นหลัก ซึ่งขาดความสอดคล้องและไม่ตอบสนองต่อ
ปัญหา นโยบายระดับชาติ และความต้องการของประเทศ ส่งผลให้ ปส. มีโอกาสในการได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยลง และท าให้การขับเคลื่อนแผนการด าเนินงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ เป็นไปได้ยากมากขึ้น 
ปส. จึงควรวางแผนและจัดท าโครงการอย่างสมดุล คือ จะต้องจัดท าโครงการในส่วนที่มุ่งแก้ไขหรือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร และจัดท าโครงการในส่วนที่มุ่งตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและเป้าหมาย
ระดับชาติเพ่ิมเติม เพ่ือให้การปฏิบัตงานของ ปส. เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่รัฐบาลวางไว้ 
และเพื่อประโยชน์แก่ ปส. ในการได้รับจัดสรรงบประมาณ เช่น การพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแล
ความปลอดภัยของหน่วยงานให้สูงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ หรือการเพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน เป็นต้น 
  2.2 แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่นั้น คิดโดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน หรือคิดจากการปฏิบัติงานของตัวบุคลากรผู้ท าการวิจัยเอง ท าให้แผนงานไม่
ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของ ปส. และความต้องการด้านงานวิจัยของทั้งองค์กรอย่างแท้จริง เช่น ขาดงานวิจัย

8.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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- แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การวิจัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี
- การจัดท าแผนพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ 
Inspector
- การพัฒนาคุณภาพ
ระบบก ากับดูแลให้ได้
มาตรฐาน และผ่านการ
รับรองในปี 2563

- การก ากับดูแลในส่วน
ภูมิภาคน าร่องจังหวัด
ระยอง

- การบูรณาการเครือข่าย
กับหน่วยงานภาครัฐใน
การตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสี
- อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการอย่างครบ
วงจร
- ระบบฐานข้อมูลทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่มี
ประสิทธิภาพ
- การประกาศใช้
แผนปฏิบัติการของ 
ASEANTOM

- เป็นผู้น าด้าน Nuclear 
Security & safeguard 
ในภูมิภาคอาเซียน
- แผนแม่บทในการเฝ้า
ระวัง เตรียมความพร้อม 
ระงับ และฟื้นฟูเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี พ.ศ. 2561 - 2565
มีการน าไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
- ระบบจัดการการ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามพันธกรณีและความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ
- ได้รับการรับรอง 
ISO9001

- ศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสี
ในภูมิภาคอาเซียน

- ปส.มีความพร้อมในการก ากับดูแล
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต

- ก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ

- นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ พ.ศ. 2560-259 มี
การน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะที่ 1

- การจัดท าแผนขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ฯ ระยะที่ 2

ที่สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น 
นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการที่ได้จัดท าขึ้นนั้น ยังคงขาดความสอดคล้องในการสนับสนุนการแก้ปัญหาและ
ความต้องการของประเทศอยู่ค่อนข้างมาก ปส. จึงควรก าหนดแผนงาน/โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา
โดยค านึงถึงนโยบายและความต้องการระดับประเทศให้มากยิ่งข้ึน 

 ดังนั้นในการก าหนดแผนที่น าทางของ ปส. นั้น จึงต้องปรับปรุงเป้าหมายในแต่ละระยะใหม่ โดยยึดโยง
จากเป้าหมายของนโยบายระดับประเทศ นโยบายและทิศทางที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว้ และแผนงาน/โครงการ ที่
ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาของ ปส. มีประสิทธิภาพ มีล าดับขึ้นตอนและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
แต่ละระยะท่ีชัดเจน รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป้าหมายในแต่ละระยะ (พ.ศ. 2561 - 2564) ของแผนที่น าทางของ ปส.  
 

ป ี2561 

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
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 จากแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่ได้จัดท านั้น สามารถน ามาสรุปและจัดเรียงแผนงาน/โครงการ ปส. 
ที่ส าคัญ ในแต่ละระยะ จ าแนกตามปีงบประมาณ ล าดับความส าคัญของโครงการ และความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผนทีน่ าทางในแต่ละระยะ เพ่ือให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้
กับเป้าหมายของแผนที่น าทางในแต่ละระยะ มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
เป้ำหมำย : แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสี     

 จัดท าแผนยุทธศาสตรด์้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังส ี     

เป้ำหมำย : แผนพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพ Inspector     

 จัดท าแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ Inspector     

 โครงการเพิม่ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภยันิวเคลียร์และรังส ี     

 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร      

 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร 
(competency) 

    

เป้ำหมำย : กำรพัฒนำคุณภำพระบบก ำกับดูแลให้ได้มำตรฐำน และผ่ำนกำร
รับรองในปี 2563 

    

เป้ำหมำย : ได้รับกำรรับรอง ISO9001     

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัยใหไ้ด้รับมาตรฐาน 
ISO/ โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลสูร่ะบบประกันคณุภาพตาม ISO 9001 

    

 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

    

เป้ำหมำย : กำรก ำกับดูแลในส่วนภูมภิำคน ำร่องจังหวัดระยอง     

 โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริการแบบเบ็ดเสร็จในการก ากบัดูแล
อุตสาหกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก 

    

เป้ำหมำย : กำรบูรณำกำรเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำครัฐในกำรตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังส ี

    

 โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพือ่ป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังส ี

    

 โครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการจา้ง Outsource     

 โครงการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐตามนโยบาย Safety Thailand     

เป้ำหมำย : อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรอย่ำงครบวงจร     

 โครงการพัฒนาระบบ e-service เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานของส านักงาน 
 

    

8.2 กำรด ำเนินงำนของ ปส. ภำยใต้แผนที่น ำทำง ปส. พ.ศ. 2561 - 2564 



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
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แนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
เป้ำหมำย : ระบบฐำนข้อมูลทำงนิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธภิำพ     

 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจงขอเท็จจริงกับผูประกอบการและ
การเช่ือมโยงข้อมลูทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW) 

    

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลของ ปส.     
เป้ำหมำย : กำรประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรของ ASEANTOM     

 การจดัเวทีแสดงผลงานวิชาการเกี่ยวกับจุดเด่นด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ของแต่ละประเทศในภูมภิาคอาเซยีน (จัดคู่ขนานกับการประชุมเครอืข่ายฯ
ประจ าปี) 

    

 การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือข่ายความรวมมือระหว่าง
ประเทศในการพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) 

    

เป้ำหมำย : เป็นผู้น ำด้ำน Nuclear Security & safeguard ในภูมิภำค
อำเซียน 

    

 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากรดา้นนิวเคลยีร์และรังสีที่มี
ประสิทธิภาพของภูมิภาคอาเซียน 

    

 โครงการสร้างเครือข่ายในการประสานงานและเตรยีมความพร้อมในการ
ตอบสนองความมั่นคงและปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังส ี

    

 โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยคกุคามทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ     

 โครงการพัฒนาศักยภาพในการตรวจจับการลักลอบและตอบสนองด้านความ
มั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังส ี

    

 โครงการตรวจพสิูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังส ี     

 โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทลัทางนิวเคลยีร์     

เป้ำหมำย : แผนแม่บทในกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม ระงับ และฟื้นฟู
เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565 มีกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

    

 โครงการเฝา้ระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรังสี     

เป้ำหมำย : ระบบจัดกำรกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีและควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประเทศ 

    

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศและลงนาม/สัตยาบันพันธกรณีระหว่าง
ประเทศให้ครบถ้วน 

    

 การจดัท ากรอบการติดตามการด าเนินงานตามพันธกรณีและความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างประเทศ 

    

 โครงการพัฒนาระบบจัดการการติดตามการด าเนินงานตามพันธกรณีและ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 
 

    



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
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แนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
เป้ำหมำย : ศูนย์กลำงด้ำนมำตรวิทยำทำงรังสีในภูมิภำคอำเซียน     
  โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือขายมาตรวดัรังสีทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน    

    

 โครงการเพื่อพัฒนาและยกระดบัมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ     

 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศทางนิวเคลียร์และ
รังส ี

    

 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางเทคนิคและสารสนเทศด้านนิวเคลยีร์และรังสี     

 โครงการกอสรางอาคารปฏิบตักิารดานนิวเคลียรและรังส ี     

เป้ำหมำย : ปส. มีควำมพร้อมในกำรก ำกับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ในอนำคต     
 ปส. มีความพร้อมในการก ากับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจยัตัวใหม่ (Research 
Reactor : RR) และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Power Plant : NPP) 

    

 โครงการก ากับการใช้พลังงานนวิเคลียร์และรังสีในอนาคต     

เป้ำหมำย : ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีทั่วทุกภูมิภำคของ
ประเทศ 

    

 โครงการศูนยปรมาณูเพื่อสันตปิระจ าภูมิภาค     

เป้ำหมำย : นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ พ.ศ. 2560-259 มีกำรน ำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
เป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ในระยะที่ 1 

    

 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนดานนิวเคลยีรและรังสีไปสกูารปฏิบัต ิ     

เป้ำหมำย : กำรจัดท ำแผนขับเคลื่อนนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ฯ ระยะที่ 2 

    

 การจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ฯ ระยะที่ 2 

    

 นอกจากนีส้ามารถน ามาสรุปและจัดเรียงแผนงาน/โครงการ ปส. ที่ส าคัญ ในแต่ละระยะ ที่เป็นไปตาม
เอกสารงบประมาณ และงานที่หน่วยงานมีความประสงค์จะด าเนินการ รวมทั้งเป็นงานพ้ืนฐานที่ต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภยัดานนิวเคลียรและรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

    

โครงการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี     
มีระบบการจัดการกากกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี ประเภท NORM  ที่มี
ประสิทธิภาพ 

    



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
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แนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
โครงการด้านการวิจยัและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

    

โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภยัเครือ่งปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม 

    

โครงการตรวจวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค     
โครงการรวบรวม ศึกษาวิจยั เพื่อจัดท าค่าพื้นฐาน และเกณฑ์มาตรฐานทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

    

โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห/์ทดสอบ ทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล     
โครงการสรางความตระหนักและเผยแพรประชาสมัพันธ์ด้านนิวเคลยีร์และรังส ี     
โครงการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสีอย่าง
เข้มแข็ง 

    

โครงการเตรยีมความพร้อมบุคลากรไทยให้มีบทบาทส าคัญในทบวงการปรมาณู
ระหว่างประเทศ 

    

การจัดท า MOU ด้านเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

    

โครงการศึกษาผลกระทบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรงัสีจากการ
บังคับใช้พระราชบัญญตัิพลังงานนวิเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง 

    

โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลภายใต้พระราชบัญญตัิพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อ
สันติ พ.ศ. 2559 

    

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 แก่ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

    

โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือข่ายความรวมมือระหว่างประเทศดา้นการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน 
  - การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการระดับภมูิภาคเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ความรวมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภยัจากพลังงาน
ปรมาณูในอาเซียน ตามแผนปฏิบตัิการ ASEANTOM 
  - การพัฒนาระบบ Technical Cooperation Project ของประเทศไทย  
  - การแสดงผลงานความส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการภายใต้ TC Project 
  - การถ่ายทอดความรู้ในการจดัท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ 
ภายใต้ TC Project 

    

หมำยเหตุ :   หมายถึง ปีที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  หมายถึง ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 
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 กอง/หน่วยงำนภำยใน  อักษรย่อ 

 ผู้บริหำรและผู้เชี่ยวชำญในส่วนกลำง   
  เลขาธิการ : ลปส. 
  รองเลขาธิการ : รอง ลปส. 
  ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู : ทปษ. 

 กอง/หน่วยงำนภำยใน   
  ส านักงานเลขานุการกรม : สลก. 
 - กลุ่มอ านวยการ : กอก. 
 - กลุ่มการเจ้าหน้าที่ : กกจ. 
 - กลุ่มบริหารงานคลัง : กบค. 
 - กลุ่มบริหารงานพัสดุ : กพด. 
 - กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ : กอพ. 
 - ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค : ศปส. 

  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี : กตส. 
 - ฝ่ายบริหารทั่วไป : ฝบท. 
 - กลุ่มตรวจสอบที่ 1 : กต.1 
 - กลุ่มตรวจสอบที่ 2 : กต.2 
 - กลุ่มตรวจสอบที่ 3 : กต.3 
 - กลุ่มตรวจสอบที่ 4 : กต.4 
 - กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี : กปฉ. 

  กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี : กอญ. 
 - ฝ่ายบริหารทั่วไป : ฝบท. 
 - กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ : กอน. 
 - กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี : กอว. 
 - กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี : กอค. 
 - กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี : กบฐ. 
 - กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี : กอจ. 
  

 
  

 หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสนัติและอักษรย่อ  
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 กอง/หน่วยงำนภำยใน  อักษรย่อ 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน : กยผ. 
 - ฝ่ายบริหารทั่วไป : ฝบท. 
 - กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ : กนผ. 
 - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ : กทส. 
 - กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ : กปท. 
 - กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : กฝป. 
 - กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ : กลค. 

  กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย : กพม. 
 - ฝ่ายบริหารทั่วไป : ฝบท. 
 - กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี : กมว. 
 - กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี : กฝร. 
 - กลุ่มชีววิทยารังสี : กชว. 
 - กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย : กพป. 
 - กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย : กพพ. 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน : กตน. 

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : กพร. 

  กลุ่มกฎหมาย : กกม. 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพื่อพัฒนำกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0 

วันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องโถงช้ัน 2 อำคำร 10 ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

 
 1. ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
 2. ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

 

 3. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 4. นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

 5. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ รักษาการเลขานุการส านักงานเลขานุการกรม 
 6. นางสิริวรรณ เรืองรอง หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
 7. นางสาวสกาวรัตน์ มณีกุล หัวหน้ากลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
 8. นางสาวพัชราภรณ์ ทองมา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 9. นายเกษม ดีศร ี นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 

 
 10. นายอารักษ ์ วิทิตธีรานนท์ รักษาการผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
 11. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 12. นายภานุพงศ ์ พินกฤษ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบที่ 1 
 13. นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบที่ 2 
 14. นางสาวเสาวนีย์ กรีพร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 15. ดร.บุญฉวี ศรีหมอก วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
 16. ดร.หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 

 รำยชื่อผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ  

วิทยำกร 

ผู้บริหำร 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) 

กองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

“จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาการก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0” 

65 

 

 17. นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
 18. นายรัฟฟิน มณีชยางกูร วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
 19. นางสาวศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน 
 20. นางสาวสุวรรณา ประสิทธิ์สืบสาย เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 21. นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
 22. นางสาวตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล หัวหน้ากลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ 
 23. นายนฤพนธ์ เพ็ญศิร ิ หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 
 24. นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 
 25. นายจรูญ วรวาส หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี 
 26. ดร.กาหลง อุ่ยยะเสถียร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
 27. ดร.ทศดล สันถวไมตรี นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
 28. ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์ วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
 29. ดร.เดือนดารา มาลาอินทร์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
 30. นางรัตนาภรณ์ ชอบเพราะ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
 31. นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 

 
 32. นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 33. นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 34. นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ 
 35. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 36. ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ 
 37. นางสาวเบญญา ราชภัณฑารักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 38. นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
 39. นายธวัชชัย เต็งชัยภูม ิ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
 40. นางสาวกมลพร ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
 41. นางสาวนุจรีย์ สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
 42. นางสาววรวรรณ รักษาสังข ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กองอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (กยผ.) 
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 43. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 44. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 45. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 46. นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 47. นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 48. นายปราลม จาดโห ้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
 49. นายอภิวัฒน์ โพธิสมบัติ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 50. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 51. นางสาวนัยนา จรทะผา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
 52. นายธงชัย สุดประเสริฐ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแล

ความปลอดภัย 
 53. นายสุขใจ เกียรติศักดิ์วัฒนา หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 54. นางดารุณ ี พีขุนทด หัวหน้ากลุ่มกลุ่มชีววิทยารังสี 
 55. นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์

ความปลอดภัย 
 56. นายช านาญ แสงสุริย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 57. ดร.อุษา กัลลประวิทย์ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
 58. ดร.สมบูรณ์ โตอุตชนม์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
 59. ดร.อารีรักษ ์ เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
 60. นางสุมาลี นิลพฤกษ ์ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
 61. นายไมตรี ศรียา วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
 62. นางเฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
 63. นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 

 
 64. นางนันต์ภัสร์ กัลยาณเมธี รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 

กองพัฒนำระบบและมำตรฐำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย (กพม.) 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตน.) 



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

“จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาการก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0” 
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 65. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 66. ว่าที่ ร.ต. สุรัตน์ หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 67. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
 68. นายป้องนภา พ่ึงทอง นิติกรปฏิบัติการ 
 69. นายอิศรา พงศ์มโนภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) 

กลุ่มกฎหมำย (กกม.) 



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

“จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาการก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0” 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพื่อพัฒนำกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0 

วันที่ 23 - 24 มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
 1. นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
 2. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ รักษาการเลขานุการส านักงานเลขานุการกรม 
 3. นางสิริวรรณ เรืองรอง หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
 4. นางสาวสกาวรัตน์ มณีกุล หัวหน้ากลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวพัชราภรณ์ ทองมา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 6. นางสาววัฒนา ช่างหิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 7. นายเกษม ดีศร ี นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
 8. นายสามารถ โตสารเดช พนักงานขับรถยนต์ ส2 

 
 9. นายอารักษ ์ วิทิตธีรานนท์ รักษาการผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
 10. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 11. นายภานุพงศ ์ พินกฤษ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบที่ 1 
 12. นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบที่ 2 
 13. นางสาวเสาวนีย์ กรีพร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 14. ดร.บุญฉวี ศรีหมอก วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
 15. ดร.หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
 16. นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
 17. นายรัฟฟิน มณีชยางกูร วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
 18. นางสาวศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน 

 
 19. นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
 20. นางสาวตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล หัวหน้ากลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ 

ผู้บริหำร 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) 

กองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 

กองอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

“จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาการก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีสู่ Thailand 4.0” 
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 21. นายนฤพนธ์ เพ็ญศิร ิ หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 
 22. นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 
 23. นายจรูญ วรวาส หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี 
 24. นางสาวศิธร ปถมสาคร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 25. ดร.รุจพันธ์ เกตุกล่ า วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
 26. ดร.กาหลง อุ่ยยะเสถียร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
 27. ดร.ทศดล สันถวไมตรี นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
 28. ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์ วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
 29. ดร.เดือนดารา มาลาอินทร์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
 30. นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 

 
 31. นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 32. นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 33. นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
 34. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 35. นางสาวเบญญา ราชภัณฑารักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 36. นายธวัชชัย เต็งชัยภูม ิ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
 37. นางสาวกมลพร ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
 38. นางสาวนุจรีย์ สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
 39. นางสาววรวรรณ รักษาสังข ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 40. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 41. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 42. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 43. นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 44. นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 45. นายปราลม จาดโห ้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
 46. นายสมนึก เจริญข า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 47. นายอภิวัฒน์ โพธิสมบัติ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 48. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 49. นางสาวนัยนา จรทะผา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (กยผ.) 



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
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 50. นายธงชัย สุดประเสริฐ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแล

ความปลอดภัย 
 51. ดร.วิทิต ผึ่งกัน หัวหน้ากลุ่มกลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี 
 52. นายสุขใจ เกียรติศักดิ์วัฒนา หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 53. นางดารุณ ี พีขุนทด หัวหน้ากลุ่มกลุ่มชีววิทยารังสี 
 54. นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์

ความปลอดภัย 
 55. ดร.อุษา กัลลประวิทย์ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
 56. ดร.สมบูรณ์ โตอุตชนม์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
 57. ดร.อารีรักษ ์ เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
 58. ดร.ปิยะวรรณ กฤษณังกูร นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
 59. ดร.สุภัทรา วิเศษพจนกิจ นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 
 60. นางสุมาลี นิลพฤกษ ์ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
 61. นายไมตรี ศรียา วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
 62. นางเฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
 63. นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 
 64. ดร.ปราณณิชา หงษ์พิทักษ์พงศ ์ นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 

 
 65. นางนันต์ภัสร์ กัลยาณเมธี รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 66. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 67. ว่าที่ ร.ต. สุรัตน์ หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 68. นายป้องนภา พ่ึงทอง นิติกรปฏิบัติการ 
 69. นายอิศรา พงศ์มโนภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กองพัฒนำระบบและมำตรฐำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย (กพม.) 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตน.) 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) 

กลุ่มกฎหมำย (กกม.) 



 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
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 1. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 2. นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 3. นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
 1. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3. นางสาววรวรรณ รักษาสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 4. นายสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 5. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 6. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 7. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 8. นายอภิวัฒน์ โพธิสมบัติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 9. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 10. นางสาวนัยนา จรทะผา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

 รำยชื่อผู้จัดท ำ  

ที่ปรึกษำ 

คณะผู้จัดท ำ 



 

 
 


