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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ โดยส่วนราชการทุกภาคส่วนในประเทศ จะต้องปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเคร่งครัด ซ่ึงจะต้องด าเนินการทบทวนรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานใหม่ ให้
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติแต่ละระดับ และปรับเปลี่ยนไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี ตามรูปแบบที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้ก าหนดไว้ 

 ในส่วนของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 นั้น ได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 
2563 – 2565) เช่นเดียวกัน ซึ่งแผนการด าเนินงานของ ปส. ก็มีความสอดคล้อง และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติอยู่ไม่น้อย โดยด าเนินการก ากับดูแลและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนไทยและนานาประเทศถึงความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็น Smart Regulator ด้วยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการ
พัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้ง
พัฒนางานบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ แนวโน้มด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีทั้งในปัจจุบันและอนาคต และแนวทางใน
การเป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ดีนั้น ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการก าหนด
แผนการด าเนินงานของ ปส. ในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 เช่นเดียวกัน โดย ปส. จะต้อง
วางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานสากล มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศ และรองรับต่อ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งอนาคต รวมถึงจะต้องวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และ 
Roadmap ของ ปส. ซึ่งมีเป้าหมายในการผลักดัน ปส. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีระดับชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน 
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 ดังนั้น กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (กนผ.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ให้ครอบคลุม
ระยะเวลาตามที่ สศช. ก าหนดด้วย (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือวางเป้าหมายและแผนการด าเนินงานในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะช่วยให้ ปส. สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาประเทศและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ รวมถึงตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
 
 
 

 กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 6 มกราคม 2563 
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1.1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กร Smart ด้านการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือความ
ปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ : 
1. ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ

ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล

ความปลอดภัย 
4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ

รังสีให้แก่ประชาชน 

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน : 
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 

ระยะเวลาด าเนินงาน : พ.ศ. 2564 – 2568 (เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ป ี(ระยะแรก 3 ปี : พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งส่วนราชการทุกหน่วยจะต้องจัดท าตามรูปแบบที่ สศช. ก าหนดนั้น 
ปส. จึงได้น ารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาผนวกรวมเข้ากับแผนฉบับนี้ด้วย) 

 

 

 

บทที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ด้านการก ากับดูแลฯ และเสริมสร้างการ

บังคับใช้กฎหมาย 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้

พลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย 
กลยุทธ์ 2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 3.1 เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยา 
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพและมี

มาตรฐาน และพัฒนาขีดความสามารถด้านมาตรวิทยาทางรังสี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ในภูมิภาคอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารองค์กรไปสู่ Smart OAP 
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 

ค่านิยม : 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ด าเนินการจัดท าค่านิยม

องค์กรขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับบุคลากรในการยึดถือน าไปปฏิบัติใช้ โดยมีความสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น โดยค่านิยมของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 นั้น คือ “ATOM” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 A = Accountability ความรับผิดชอบ 
 T = Transparency ความโปร่งใส 
 O = Observant ใส่ใจในรายละเอียด 
 M = Masterful เชี่ยวชาญ 
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1.2 โครงสร้างส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
 โครงสร้างส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ลปส.) เป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
(คณะกรรมการ พ.น.ส.) ซึ่งในปัจจุบัน ปส. ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในหน่วยงานใหม่ เพ่ือให้
รองรับต่อบทบาทหน้าที่ และภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
รวมถึงกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานระดับกองหรือ
เทียบเท่ากอง 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.) 
 
 
 



 

4 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ของส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

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 ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีนี้ จะช่วยให้เกิดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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รัฐบาลได้ผลักดันให้ส่วนราชการทุกหน่วย ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 

โดยส่วนราชการทุกหน่วย จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โดยที่ช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นี้ จะมีความ
สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งแบ่งช่วงระยะเวลาตามแผน
ออกเป็นฉบับละ 5 ปี คือ พ.ศ. 2561 – 2565 พ.ศ. 2566 – 2570 พ.ศ. 2571 – 2575 และ พ.ศ. 2576 – 2580 
ด้วยเหตุดังกล่าว ปส. จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี : พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของ ปส. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ปส. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปส. พ.ศ. 
2564 – 2568 และได้ประกาศใช้ภายในหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามทิศทางที่ก าหนดไว้ โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว ได้จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ระดับชาติเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้น แผนการด าเนินงานต่างๆ ที่ได้จัดท าไว้ 
จึงยังคงสามารถยึดถือและน ามาใช้เป็นแผนการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ปส. ที่หน่ว ยงานก าลัง
จัดท ารายละเอียดอยู่นี้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ของ ปส. นั้น 
จึงคาบเกี่ยวช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – 2568 (ครอบคลุมระยะเวลาตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) ที่ ปส. ได้จัดท าตามรูปแบบของ สศช. ด้วย) ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
แผนการด าเนินงานงานทั้งหมดที่ได้จัดท าขึ้น และแสดงให้เห็นถึงแผนการด าเนินงานที่มีความสอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ปส. ไม่หลุดไปจากกรอบเป้าหมายขององค์กรที่ได้
ก าหนดไว้ และยังสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในระดับประเทศได้อีกด้วย 
 
 
  

บทที่ 2 เหตุผล ทีม่า ในการจัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2564 - 2568) ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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3.1 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568 ให้
เป็นไปตามรูปแบบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (แผนระดับ 3) ตามที่ สศช. ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องมี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ได้แก่ 

  - แผนระดับ 1 ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
  - แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี, แผนปฏิรูปประเทศ, 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  - แผนระดับ 3 เช่น แผนปฏิบัติการเรื่องต่างๆ 
นอกจากนี้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ ปส. นั้น ได้ค านึงถึงความสอดคล้องตามนโยบาย 

Thailand 4.0 แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต และแนวทางในการเป็น
หน่วยงานก ากับดูแลที่ดีด้วย โดยได้ด าเนินการทบทวนและจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมาย
การด าเนินงานที่ก าหนดได้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในเบื้องต้น ในการจัดท าค าขอ
งบประมาณของหน่วยงานในอนาคตต่อไป 
 2. เพ่ือให้ ปส. มีแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และสามารถยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่ง ผล
ให้บรรลุเป้าหมายของ ปส. ด้วยเช่นเดียวกัน 
 
3.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ปส. มีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) รวมถึงมแีผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
(ระยะแรก 3 ปี : พ.ศ. 2563 – 2565) ตามรูปแบบของ สศช. ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายของ
ประเทศและเป้าหมายของหน่วยงาน มีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 แนวโน้มการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในอนาคต และแนวทางในการเป็นหน่วยงานก ากับดูแลที่ดี โดยมีการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ ปส. สามารถก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความมั่นคงปลอดภัย ทั้งกับผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
 2. ปส. สามารถวางแผนการบริหารงานและการจัดท างบประมาณในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 
2565 รวมถึงในอนาคต ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการก าหนดแผนการด าเนินงานที่
ครอบคลุม และมีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรในระยะยาวที่ชัดเจน 
 
  

บทที่ 3 วตัถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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กยผ.กนผ. ได้ก าหนดขั้นตอนในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 

2568) ของ ปส. โดยมีหลักการที่ส าคัญที่ยึดถือปฏิบัติในการจัดท าแผนอยู่ 3 ข้อ ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหา ความต้องการของประเทศ 
รวมถึงสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร ดังนี้ 

1. ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการน าแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568 มาทบทวนความเหมาะสมของรายละเอียด ปรับปรุง และเรียบ
เรียงใหม่เป็นส าคัญ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิมที่ ปส. ได้จัดท าไว้นั้น ได้จัดท าโดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับแผนระดับประเทศต่างๆ ไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 และนโยบาย Thailand 4.0 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับนโยบาย
แผนที่น าทางที่ ลปส. ได้ก าหนดไว้ การตั้งต้นจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปส. ด้วยข้อมูลแผนการด าเนินงานที่มี
อยู่เดิมจึงไม่ท าให้แนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

2. ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนระดับประเทศต่างๆ เพ่ิมเติม โดยเฉพาะแผนแม่บททั้ง 23 แผน 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ ปส. มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศ
ให้มากที่สุด 

3. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน ปส. โดยให้ความส าคัญกับการท างานแบบบูรณาการ
ระหว่างบุคลากรจากหลายหน่วยงาน หลายระดับ ร่วมกันก าหนด จัดท า พัฒนา และปรับปรุงแก้ไข แผนการ
ด าเนินงานเป็นรายยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจต่อเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์ และ
สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินงานในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2564 – 2568) ได้ดังนี้ 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน ช่วงระยะเวลา 
1. การทบทวนและ
สร้างความเข้าใจแผนที่
น าทาง ปส. เพื่อ
ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ปส. 

     1. ศึกษา ท าความเข้าใจแผนที่น าทางตามนโยบายของ 
ลปส. และเป้าหมายในแต่ละระยะ เพ่ือสรุปและจัดแบ่ง
หมวดหมู่ตามความเก่ียวข้องของลักษณะงาน ช่วงระยะเวลา
ที่จะต้องด าเนินการ และช่วงระยะเวลาที่จะต้องบรรลุ
เป้าหมายนั้นๆ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการด าเนินงาน
และสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในเบื้องต้นได้ 
     2. ส ารวจความคิดเห็นบุคลากรทุกระดับ ทั้งภายในและ
ภายนอก ปส. รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มี
ต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดเป้าหมาย 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2562 

บทที่ 4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 



 

8 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ของส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน ช่วงระยะเวลา 
การด าเนินงานของหน่วยงาน และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน โดยจ าแนกออกเป็นบุคคลประเภทต่างๆ ดังนี้ 
     - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. จ านวน 81 คน 
     - บุคลากรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 44 คน 
     - ผู้รับบริการ จ านวน 194 คน 
     ทั้งนี้ เพ่ือพิจารณาความต้องการพัฒนา ปส. ทั้งจาก
มุมมองของบุคลากรภายในหน่วยงานและมุมมองของ
บุคคลภายนอก รวมถึงใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดท าร่าง
วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 
– 2568) 
     3. จัดท าร่างประเด็นยุทธศาสตร์โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องตามแผนที่น าทางที่ได้สรุปไว้ รวมทั้งก าหนด
เป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากเป้าหมายตาม
แผนที่น าทาง รวมถึงแผนระดับชาติต่างๆ 
     4. น าเสนอร่างประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ ปส. แก่หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับภายใน ปส. 
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายตามแผนที่น าทางใน
แต่ละระยะ และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงรายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ : 
     ปส. มีร่างแผนปฏิบัติราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2564 – 2568) ในเบื้องต้น พร้อมทั้งมีรายละเอียดวิสัยทัศน์
และเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงมีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานต่อไป 

2. การจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
รายยุทธศาสตร์ 

     1. ประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดท าแผนงาน/
โครงการ ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 
ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) โดยด าเนินการจัด
ประชุมรายยุทธศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรภายใน ปส. มีความเข้าใจต่อ
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงานในส่วนที่ตนเอง

กรกฎาคม - 
กันยายน พ.ศ. 

2562 
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กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน ช่วงระยะเวลา 
เกี่ยวข้อง และสามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ ให้สอดรับกับ
เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2. กยผ.กนผ. ด าเนินการรวบรวมและสรุปแผนงาน/
โครงการที่ได้ ปรับปรุงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และ
จัดกลุ่มโครงการต่างๆ ให้เหมาะสม 

ผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ : 
     ปส. มีแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ปส. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ที่พร้อมต่อการน าไปปฏิบัติ
ใช้ และขอรับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ โดย
แบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ และ 1 แผนงานสนับสนุน 

3. การสรุปผลและ
จัดท าเอกสารเผยแพร่ 

     สรุปรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) โดยรวมเข้า
กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี : พ.ศ. 
2563 – 2565) ที่ได้จัดท าตามรูปแบบของ สศช. ด้วย เพื่อ
จัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ปส. ฉบับสมบูรณ์ ที่
ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – 2568 และสามารถ
เผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน ปส. เพื่อให้ยึดเป็นหลัก
ปฏิบัติในการเสนอของบประมาณให้สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ : 
     หน่วยงานภายใน ปส. มีความเข้าใจต่อเป้าหมายและแนว
ทางการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2568) ของ ปส. และสามารถยึดถือปฏิบัติ ใช้
เป็นหลักในการเสนอของบประมาณหน่วยงานประจ าปี 
ตลอดจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ระยะต่อไป 

ตุลาคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 

2562 

 
 
 
  



 

10 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ของส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

 
5.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นี้ ถือเป็นแผนระดับสูงสุดของประเทศที่รัฐบาล
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปี โดยส่วนราชการ
ทั้งหมด จะต้องปฏิบัติและขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ภายใต้แผน โดยในส่วนของ ปส. นั้น มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความม่ันคงของชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

 ทั้งนี ้ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
 1. ด าเนินการก ากับดูแลและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และมาตรฐานสากล อย่างเข้มงวด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้งาน ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม 

 2. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และส่งเสริมการบูรณาการด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และระหว่างองค์กร
นานาชาติ สร้างและพัฒนาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่าง
กันอย่างเป็นรูปธรรม 

 3. พัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ โดยบูรณาการการท างาน และมีการฝึกซ้อมเผชิญและรับมือเหตุฉุกเฉินทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
อย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับหน่วยงานด้านความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ทั้งนี้ ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
 1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 

มุ่งเน้นการเพ่ิม Productivity ผ่าน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคเกษตร ภาค SMEs ภาคบริการ และภาค
แรงงาน โดยเปลี่ยนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ความได้เปรียบทางชีวภาพ และความได้เป รียบทาง

บทที่ 5 สรุปรายละเอียดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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วัฒนธรรมเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุน 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ดังนี้ 

  - กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  - กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ 
  - กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
  - กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
 2. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ที่เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางทางมาตรวิทยา

รังสีในกลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality 
Infrastructure : NQI) และยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดและทดสอบสอบเทียบทางรังสีเข้าสู่
ระดับปฐมภูมิ ตามโครงการมาตรวิทยาทางรังสีแห่งชาติ ครอบคลุมห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสี 

 3. เพ่ิมขีดความสามารถและด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างต่อเนื่อง รองรับและเตรียมความพร้อมในการก ากับดูแลความปลอดภัยเทคโนโลยี
นิวเคลียร์และรังสีแบบใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
เช่น การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
 1. ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล 

ซึ่งครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นของเสียอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อมได้ หากไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการบริหารจัดการและการก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

 ทั้งนี้ ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเข้มงวด จริงจัง เป็นธรรม และครอบคลุมทั่ว
ทุกพ้ืนที่ของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความรับรู้ทางด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งกับเจ้าหน้าที่
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ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร 

 2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนากระบวนการท างานให้มีความทันสมัย จัดตั้งศูนย์การ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภารกิจงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็ว ใน
การให้บริการ รวมถึงช่วยลดต้นทุนและทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ปส. ยังได้ค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ทั้ง 23 แผนด้วย โดยจะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงเหมือนกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 
5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น เป็นแผนระดับที่ 2 ที่หน่วยงานจะต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรเช่นเดียวกับแผนระดับที่ 1 โดยในส่วนของ 
ปส. นั้น มีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
 เช่น การสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามต่างๆ การสร้างความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ การพัฒนาระบบ
เตรียมความพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติทั้งในยามปกติและในสถานการณ์
วิกฤติ เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

 เช่น การปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความต้องการของ
ผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐที่อ านวย 
ความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัดภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 เช่น การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  การยกระดับโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติทั้งด้านการวัด การสอบเทียบ การก าหนดและรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องกับสากล รวมทั้งเร่ง
ยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้
มาตรฐานสากล เป็นต้น 
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นอกจากนี้ การด าเนินงานของ ปส. ยังมีส่วนในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนด้วย เช่น การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตร การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต เป็นต้น 
 
5.3 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการ
แข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน 

พันธกิจ : 
 1. ประสานงานและด าเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกิจกับองค์การระหว่าง

ประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ 
 2. บริหารจัดการระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 4. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์สู่สาธารณชน 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อสังคมนานาชาติส าหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 
2. เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะปกติ

และให้มีมาตรการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู้และเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จาก

พลังงานนิวเคลียร์ 

เป้าหมายหลัก : 
1. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค

อาเซียน 
2. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย 
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของ

ภูมิภาคตามมาตรฐานสากล 

ระยะเวลาด าเนินงาน : 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน 

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

มาตรฐานการก 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 

 
5.4 แผนที่น าทาง ปส. พ.ศ. 2562 - 2568 

เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ลปส.) ได้ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นการ
สานต่อนโยบายเดิมเพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ภารกิจงานใหม่ควบคู่กัน เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งไปสู่การเป็นองค์กร
อัจฉริยะ (SMART OAP) ที่มีการด าเนินงานโปร่งใส ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะสูง มุ่ง
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามหลักมาตรฐานสากล (3S) ได้แก่ ความปลอดภัย (Safety) 
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) ซึ่งมีเป้าหมายท่ีส าคัญ ที่จะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย (safety) มีการสร้างมาตรฐานการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีของภูมิภาค การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการก ากับดูแล การก ากับดูแลเทคโนโลยีใหม่ และการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 

2. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (security) มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ มีระบบความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย 
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3. ด้านการพิทักษ์ความปลอดภัย (safeguards) ได้รับการยอมรับจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพ่ิม
ศักยภาพภารกิจงานด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเป็นผู้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 นโยบายแผนที่น าทาง ปส. พ.ศ. 2562 - 2568  

จากนโยบายที่ ลปส. ได้ก าหนดไว้นั้น กยผ.กนผ. ได้น ามาพิจารณาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ตามเป้าหมาย
และภารกิจงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยสรุปตามช่วงระยะเวลา ล าดับการท างานในแต่ละปี และ
กลไกภายในหน่วยงานที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนที่น าทางดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ 
โดยแบ่งออกเป็นประเด็นการด าเนินงานส าคัญ จ านวน 5 ประเภท ได้แก่ 

1. การพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามหลักการ 3S 
และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนกระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการวิจัยทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสีและพัฒนาระบบคุณภาพ 
4. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสี 
5. การด าเนินภารกิจพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

และรังสี 

โดยได้จ าแนกเป้าหมายการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (พ.ศ. 2562 – 2563) ระยะ
กลาง (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2568) ดังนี้ 
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ระยะสั้น (พ.ศ. 2562 – 2563) 
1. พัฒนาด้าน Safety ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและมาตรฐานสากล 
2. วิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยา (เน้นการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จ 

เช่น อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี) 
4. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
5. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย/ความมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี (ภายใน

หน่วยงาน) 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (เพ่ือสนับสนุนกระบวนการก ากับดูแลความ

ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี) 

ระยะกลาง (พ.ศ. 2564 – 2565) 
1. พัฒนาด้าน Security ร่วมกับเครือข่ายความม่ันคงของประเทศและนานาชาติ 
2. พัฒนาด้าน Safeguards โดยผลักดันให้ ปส. ได้รับ Broader conclusion จาก IAEA ว่าวัสดุ

นิวเคลียร์ในประเทศใช้ในทางสันติ 
3. วิจัยและพัฒนาด้านระบบเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมระงับ และฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. พัฒนาระบบคุณภาพด้านนิวเคลียร์ได้รับการยอมรับและเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO 17025 ISO 

9001 และ ISO/IEC 17020) 
5. พัฒนา ปส. ให้เป็น Regional Training center ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
6. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย/ความมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 

(ภายนอกหน่วยงาน) 

ระยาว (พ.ศ. 2566 – 2568) 
1. การก ากับดูแลเทคโนโลยีแห่งอนาคตตามมาตรฐานสากล 
2. เป็นศูนย์ IAEA Collaborating center ด้าน nuclear forensics 
3. เป็นหน่วยงาน Technology Provider แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
4. วิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของภูมิภาค 
5. ยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ (NQI) 
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 ประเด็นการด าเนินงานและเป้าหมายในแต่ละระยะตามแผนที่น าทาง ปส. พ.ศ. 2562 - 2568   

ทั้งนี้ ส าหรับในระยะสั้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563) นั้น ปส. มีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ เพ่ือ
ตอบโจทย์ต่อเป้าหมายตามแผนที่น าทาง ปส. และยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ดังนี้ 

1. มุ่งพัฒนางานด้าน Safety ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2. วิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยา 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
5. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย/ความมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี (ภายใน

องค์กร) 
6. พัฒนาการบริการด้วยระบบดิจิทัล 

 
  



 

18 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ของส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

 
ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

สามารถสรุปรายละเอียดงบประมาณได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
งบประมาณตลอดช่วง
ระยะเวลาของแผน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,788.2117 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

422.1554 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัย และเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย 

8.6109 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัย 413.5445 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 

169.4619 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการก ากับ
ดูแลความปลอดภัย 

169.4619 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพดา้นก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์ 

891.2176 

กลยุทธ์ที่ 3.1 เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยา 873.4176 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาคุณภาพด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนาขีดความสามารถด้านมาตรวิทยา
ทางรังสี 

17.8000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ 93.2347 
กลยุทธ์ที่ 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์ 50.7347 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ในภูมิภาคอาเซียน 42.5000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการบริหารองค์กรไปสู่ Smart OAP 11.1500 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ 

11.1500 

ภารกิจพื้นฐาน ที่มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการก ากับดูแลมีประสิทธิภาพ 200.9921 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. กฎ ระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนากฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามแผนที่ก าหนด (ร้อยละ) 

(บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
 2. ร้อยละความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
2. ระบบก ากับดูแลความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ (บรรลุปี พ.ศ. 2564) 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละความส าเร็จของกระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัยได้รับการประเมินจากองค์การ ระดับนานาชาติ (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2564) 
 2. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2563) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย และเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย (งบประมาณรวม 8.6109 ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5.2943 3.3166 - - - -  

1. แผนงานเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 
พ.ศ. 2559 

5.2943 0.5166 - - - -  

1. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการตรวจสอบ
สถานประกอบการเชิง
รุกเพื่อป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมายของ

งบประมาณรวม : 3.2943 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2562 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบ
และประเมินความปลอดภัยทางรังส ี

3.2943 - - - - - กตส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

2. ปรับปรุงฐานข้อมูลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี (Database 
development) 
3. ตรวจสอบและประเมินความมัน่คงปลอดภัย
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร์และรังส ี
4. จดัท าแนวปฏิบัติในการพิจารณาค าขอ การ
ออกใบอนุญาต และการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ ส าหรับเทคโนโลยี Ion Beam 
Radiotherapy 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. ปส. มีข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยที่ถูกต้องและ
สอดคล้องตามความเป็นจริง 
2. บุคลากรมีศักยภาพในการก ากบัดูแลการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ ที่ถูกน ามาใช้
ภายในประเทศ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนเช่ือมั่นต่อการก ากับดูแลการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. โครงการพัฒนางาน
ตรวจสอบโดยบรูณา
การกับหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบาย Safety 
Thailand / โครงการ
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐตามนโยบาย 
Safety Thailand (ปี 
2563) 

งบประมาณรวม : 2.0166 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาความร่วมมือในการจดัท าและ
แลกเปลีย่นข้อมูลด้านความปลอดภัยทางรังสีของ
สถานประกอบการร่วมกบักระทรวงอุตสาหกรรม 
2. สร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบ (Inspector) พร้อม
ทั้งท าข้อตกลงและกระบวนการท างานตรวจสอบ
ที่ใช้ร่วมกัน 
3. ฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบจากกระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน 
4. ตรวจสถานประกอบการร่วมกนัระหว่าง ปส. 
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน 
5. จัดหาและพัฒนาระบบเสริมสรา้งสมรรถนะ
และเพิ่มพูนศักยภาพเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย
ทางรังสีออนไลน์ด้วยตนเอง (Smart RSO) 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. ยกระดับความปลอดภัยโรงงาน ลดภาระ
ผู้ประกอบการ โดยบูรณาการงานตรวจสอบ 
ติดตาม และใช้ฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วย
ก ากับดูแลภาครัฐ 

1.5000 0.5166 - - - - กตส. / กอญ. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนเกิดความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการบรูณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานก ากับดแูล 

3. โครงการจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติทาง
ปกครองของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 

งบประมาณรวม : 0.5000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดท าวิจัย
ศึกษาและพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการทางการ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. น ารายงานผลการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียม
นานาประเทศ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

0.5000 - - - - - กกม. 

2. แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 

- 2.2000 - - - -  

4. โครงการสร้างความ
รับรู้ ความเข้าใจ เชิงรุก
ต่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ พ.ศ. 2562 ต่อ
ผู้รับใบอนุญาต 

งบประมาณรวม : 1.2000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. สัมมนาเพื่อสร้างการความรับรู้ ความเข้าใจ 
เชิงรุกต่อกฎหมาย พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 
ต่อ Licensee เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

- 


1.2000 - - - - กกม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. ใหผู้้เข้าร่วมอบรมมสี่วนในการสอบถามและ
เสนอความคดิเห็นท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับใบอนญุาตเครื่อง
ก าเนิดรังสีทีต่้องแจ้งการมไีว้ในครอบครองหรือใช้
และตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. 
2559 และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจ
ในหน้าท่ีการปฏิบัตติาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2562 สามารถปฏิบัตติามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
เกิดความปลอดภยัมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมายที่สอดคล้อง : พัฒนาด้าน Safety ให้
สอดคล้องตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
และมาตรฐานสากล (บุคลากร ปส. และ
ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับด้านนิวเคลยีร์และรังสี ในปี 2563) 

5. โครงการยุติธรรม
ชุมชนลดความเลื่อมล้ า
การเข้าถึงตามกฎหมาย
ว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันต ิ

งบประมาณรวม : 1.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : บรรยายให้ความรู้ 
เรื่องนิวเคลียร์และรังสี แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
ภูมิภาค พร้อมทั้งบริการให้ค าปรึกษาและรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

- 1.0000 - - - - กกม. / ศปส. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ชุมชนมีการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมอาชญากรรม ที่เกิดจากผู้ที่
กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ ด้วยการยับยั้ง ชะลอสถานการณ์ ด้วย
วิธีการหรือข้อตกลงตามทีชุ่มชนนั้นๆ ก าหนดไว้ 
ตามหลักความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีอย่างยั่งยืน ตามกลวิธีในแต่ละพื้นที่ 

3. แผนงานพัฒนากฎหมายด้านนิวเคลียร์และรังสีให้สอดคล้องและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- 0.6000 - - - -  

6. โครงการทบทวนการ
บังคับใช้กฎหมายตาม
มาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญ (เป็น
โครงการที่ต่อ
เนื่องมาจากโครงการ
จัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติทางปกครองของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 ซึ่งด าเนินการในปี 
2563) 

งบประมาณรวม : 0.6000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : ปรับปรงุแก้ไข
กฎหมายทีไ่ม่จ าเป็น โดยการรับฟงัความคิดเห็น
ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน า
ข้อคิดเห็นท่ีได้มาปรบัแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
กับความต้องการที่แท้จริงของสังคมมากยิ่งขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. กฎหมายด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรังสี
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสังคม ลด
ผลกระทบและภาระของประชาชนท่ีเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย 

- 0.6000 - - - - กกม. / กตส. / 
กอญ. / กพม. / 

กยผ. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. แก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจาก
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ กลไก
ตามกฎหมายไม่เหมาะสม รวมทั้งรูปแบบและ
ถ้อยค าส านวนของกฎหมายไม่ชัดเจน 

4. แผนงานเตรียมความพร้อมการก ากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง
อนาคต 

- - - - - -  

7. โครงการเตรียมความ
พร้อมก ากับดูแล
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง
อนาคต (Nuclear 
Fusion, Proton 
Therapy, BNCT และ 
New Research 
Reactor 

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : - 
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น : - 
เป้าหมายที่สอดคล้อง : การก ากบัดูแลเทคโนโลยี
แห่งอนาคตตามมาตรฐานสากล 

- - - - 


- - กอญ. / กตส. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ด้านการก ากับดูแลฯ และเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย (งบประมาณรวม 413.5445 ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35.7541 181.5151 123.3148 47.3913 14.4597 11.1095  

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลยีร์และ
รังสีตามมาตรฐานสากล 

24.1263 54.1651 17.7692 18.8713 7.9141 11.1095  

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการก ากับดูแล
ความปลอดภัย (3S) ให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

งบประมาณรวม : 0.2768 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2567) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพือ่สร้างความ
เข้าใจระบบ EPRIMS 
2. การฝึกอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าเนื้อหาในระบบ EPRIMS 
3. ประชุมติดตามการจัดท าเนื้อหาเพื่อกรอก
ข้อมูลลงระบบ EPRIMS 
4. ประชุมสรปุการจดัร่างสดุท้ายเพื่อกรอกเข้า
ระบบ EPRIMS 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. ประเทศไทยมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสไีด้ดีขึ้น สามารถ
วางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานของ
หน่วยงานได้ เนื่องมาจากการประเมินความพร้อม
ของประเทศตามหลักเกณฑ์ EPRIMS 

- - 0.0836 0.0920 0.1012 - ผชช. / กตส. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. เพิ่มโอกาสของประเทศในการได้รับสนับสนุน
งบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆ จาก IAEA 
เนื่องจาก IAEA จะน าผลจากการท า EPRIMS มา
ประเมินความช่วยเหลือท่ีแตล่ะประเทศต่างๆ 
ควรไดร้ับ 

2. โครงการพัฒนาศูนย์
ปรมาณูภูมภิาค จังหวัด
ระยอง ให้เป็น
ศูนย์บริการด้านการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากนิวเคลียร์
และรังสีแบบเบ็ดเสร็จ
และครบวงจรในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออก 

งบประมาณรวม : 13.3307 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : เตรียมความพร้อม
จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One –Stop 
Services) ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. สามารถให้บริการดา้นการก ากบัดูแลความ
ปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีอยา่งเบ็ดเสร็จ
และครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก 
2. มีความพร้อมในการประเมินและควบคุม
เหตุการณ์ในพื้นที่อย่างรวดเร็วและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉกุเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี
 
 
 

1.9807 3.9300 3.5200 1.2600 1.3000 1.3400 ศปส. / กตส. / 
กอญ. / กพม. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3. โครงการบริหาร
จัดการศูนยป์รมาณูเพื่อ
สันติประจ าภมูิภาค / 
โครงการด าเนินการศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติประจ า
ภูมิภาค (ปี 2563) 

งบประมาณรวม : 12.2800 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : บริหารจัดการศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติ ก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์ในส่วนภูมภิาค เฝ้าระวังภยัและ
เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี รวมถึงเผยแพรค่วามรู้ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในส่วนภูมิภาค 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. เพิ่มความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่ภูมภิาค เกิดความ
สะดวกต่อประชาชน ในการรับบรกิารต่างๆ ที่
เชื่อมโยงกับหน้าท่ีความรับผดิชอบของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ
2. เป็นแหล่งกระจายความรู้ความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์และรังสี ต่อหน่วย
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชน 
นักเรียน นักศึกษาตามภูมภิาคต่างๆ 
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติต่อบุคคลทั่วไป 
4. มีเครือข่ายการเฝา้ระวังทางรังสี ท้ังหน่วยงาน
รัฐ เอกชน และประชาชนในภูมิภาคต่างๆ 

1.6800 4.4000 6.2000 - - - ศปส. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
4. โครงการการรับรอง 
ติดตาม ประเมินผลและ
พัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานกฎหมายและ
มาตรฐานสากล (RSO) 

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : - 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : - 

- - - - - - กอญ. / กตส. 

5. โครงการพัฒนาการ
ก ากับดูแลการใช้
ประโยชนร์ังสีทาง
การแพทย์ 

งบประมาณรวม : 9.0769 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. สัมมนาเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับการวัดและเฝ้า
ระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์" 
2. อบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้ประเมิน 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดท า
ร่างมาตรฐานระบบ National QUATRO Audit 
4. เช่ือมโยงข้อมูลการไดร้ับรังสีทางการแพทย์
ระหว่างฐานข้อมูลของสถานพยาบาลกับ ปส. 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. ประเทศไทยมีค่าระดับปริมาณรังสีอ้างอิงของ
ประเทศ ซึ่งจะน ามาใช้เป็นแนวทางของการ
ปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัยในสถานพยาบาล 
2. ผู้ป่วยทีร่ับบริการทางการแพทย์ลดโอกาสที่จะ
ได้รับปริมาณรังสีสูงเกินความจ าเป็น ช่วยให้การ
วินิจฉัยและรักษาโรคมีคณุภาพและเกิดความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

5.6835 3.3934 - - - - กอญ. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
6. โครงการจัดหาและ
พัฒนาระบบแสดงเหตุ
และสั่งการเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ในการด าเนินการตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัย ทางนิวเคลียร์ 
ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันต ิ

งบประมาณรวม : 30.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2565) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : จัดหาระบบแสดงเหตุ
และสั่งการเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร ์
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : การบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจด้านการก ากับดูแลมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน จากการใช้ข้อมูลระวางแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศเชิงตัวเลข ลดการใช้ทรัพยากร เนื่องจาก
การพัฒนาระบบงานให้เป็นระบบดิจิทัล 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : พัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (เพื่อสนับสนุน
กระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี) 

- 30.0000 - 
 

- - - กตส. 

7. โครงการสนับสนุน
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

งบประมาณรวม : 45.3646 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : วิเคราะห์และประเมิน
ปริมาณรังสภีาคพื้นดิน เช่น การตรวจวัดตัวอย่าง
อาหาร ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกมัมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 เช่น ขอบข่ายการตรวจวัดนิวไคลด์รังสีใน

2.8821 8.8965 4.8965 15.8965 4.8965 7.8965 กพม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ตัวอย่างน้ าในสิ่งแวดล้อม รวมถึงด าเนินการอื่น
เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านการเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีใน
สิ่งแวดล้อม มเีครือข่ายความร่วมมือ เกณฑ์
มาตรฐาน และความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้
ประชาชนไทยและสิ่งแวดล้อมมคีวามมั่นคง
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

8. โครงการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม 
ระงับ และฟื้นฟูเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี / โครงการเฝ้า
ระวังภัยและเตรียม
ความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ปี 
2563) 

งบประมาณรวม : 19.5211 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2565) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : เตรียมความพร้อมใน
การระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรังสี 
เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี/ตอบโตเ้หตุความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ ฝึกอบรมและฝึกซ้อมในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส/ีการตอบสนอง
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับ
เจ้าหน้าท่ี ปส. ฯลฯ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ประเทศไทยมีความพร้อม
ทั้งด้านบุคลากร แผนปฏิบตัิการ เครื่องมือ และ

10.9000 2.3898 1.4191 
 

1.5228 1.5664 1.7230 กตส. / กพม. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
เทคโนโลยี ในการเป็นศูนย์กลางการเฝา้ระวังภยั
ทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมภิาคอาเซียน ซึ่งส่งผล
ให้ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยจากเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : พัฒนาด้าน Security 
ร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศและ
นานาชาติ (มีระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินงาน) 

9. โครงการจัดตั้งศูนย์
การค านวณเพื่อประเมิน
ความปลอดภัยของ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  

งบประมาณรวม : 3.1054 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : พัฒนาระบบและ
กระบวนการค านวณดา้นนิวทรอนิกส์ และเทอร์
มัลไฮดรอลิกส์ ระบบประเมินความปลอดภัยแบบ
ใช้ความน่าจะเป็น ระบบประเมินความปลอดภัย
ด้านวัสดุและโครงสร้าง และระบบประเมินความ
ปลอดภัย เพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรับการเลิก
เดินเครื่อง พร้อมท้ังจัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการประเมิน
ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ปส. สามารถประเมินความ
ปลอดภัยประกอบการพิจารณาใหอ้นุญาต
ด าเนินการต่างๆ ของเครื่องปฏิกรณ์ฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพในการก ากับ
ดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลยีร์ของประเทศ 

- 1.1554 1.6500 0.1000 0.0500 0.1500 กอญ. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
10. โครงการพัฒนา
ศักยภาพก ากับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสตีาม
มาตรฐานสากล 

งบประมาณรวม : 1.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : จัดท าคูม่ือมาตรฐาน
ด้านต่างๆ ได้แก่ คู่มือมาตรฐานการจัดท าแผน
ป้องกันอันตรายจากรังสี / คู่มือมาตรฐานการ
จัดท าแผนฉุกเฉินทางรังสี (ปี 2564) / คู่มือ
มาตรฐานการจัดท าแผนความมั่นคงทางรังสี / 
คู่มือมาตรฐานการจดัท าแผนขนสง่วัสดุ
กัมมันตรังสี (ปี 2565) / คู่มือมาตรฐานการจดัท า
แผนจัดการกากกัมมันตรังสี / จัดท าแนวปฏิบัติ
มาตรฐานการระบายทิ้งกากฯ ออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. พัฒนาความปลอดภยัทางรังสีของหน่วยงาน
ผู้รับอนุญาตให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นได้
ตามมาตรฐาน 
2. การก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีเข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพ เป็นไป1ตามกฎหมาย 
3. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโนยีนิวเคลียรเ์พื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้
ประโยชน์จากรังส ี
 
 

1.0000 - - - - - กอญ. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. แผนงานพัฒนาการก ากับดูแลด้วยดิจิทัล 1.6278 41.0000 28.0000 8.0000 - -  
11. โครงการพัฒนา
ระบบความมั่นคง
ปลอดภัยด้านดจิิทัลทาง
นิวเคลียร์ / โครงการ
พัฒนาความพร้อม
รัฐบาลดิจิทัลดา้นการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี (ปี 2563) 

งบประมาณรวม : 78.6278 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : พัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภยัด้านดิจิทัลทางนิวเคลียร์ และ
จัดท าฐานข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังส ี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. มีระบบดิจิทลัด้านนิวเคลยีร์ของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ มีความมั่นคงปลอดภัยยิ่งข้ึน  
2. การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

1.6278 41.0000 28.0000 8.0000 - - กยผ. / กอญ. / 
กตส. 

3. แผนงานพิทักษ์ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามพันธกรณี - - - - - -  
12. การเสรมิสร้าง
สมรรถนะด้านการ
พิทักษ์ความปลอดภยั
ทางนิวเคลียร ์

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2565) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. จัดท าข้อตกลงร่วมกับกรมศลุกากร กระทรวง
พาณิชย์ และมหาวิทยาลัย ในการรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์/วสัดุกมัมันตรังส ี
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตอ่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 
3. รายงานผลต่อ IAEA 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - กตส. / กพม. / 
กยผ. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ปส. ได้รบั Broader 
Conclusion จาก IAEA ในปี 2565 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : พัฒนาด้าน Safeguards 
โดยที ่
1. มีข้อตกลงร่วมกับกรมศุลกากร กระทรวง
พาณิชย์ และมหาวิทยาลัย ในการรายงานข้อมูล
วัสดุนิวเคลียร/์วัสดุกัมมันตรังสี ในปี 2563 
2. เสริมสร้างความเข้าใจต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในปี 2563 
3. ปส. ไดร้ับการประเมินผลจาก IAEA ในปี 
2564 (ช่วงระยะเวลาโดยประมาณ) 
4. ปส. ไดร้ับ Broader Conclusion จาก IAEA 
ในปี 2565 (ช่วงระยะเวลาโดยประมาณ) 

4. แผนงานพัฒนาการก ากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่าย
ความมั่นคงของประเทศและนานาชาติ 

10.0000 86.3500 77.5456 20.5200 6.5456 -  

13. โครงการด าเนินงาน
จัดท า Security Plan 
(Regime) ของประเทศ 

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2562 - 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : - 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : - 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : พัฒนาด้าน Security 
ร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศและ
นานาชาติ (มีแผนด้าน Security Regime 
ของประเทศ) 

- 
 

- - - - - กตส. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
14. โครงการพัฒนา
ศักยภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ 

งบประมาณรวม : 200.9612 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : เสริมสร้างศักยภาพใน
การตรวจจับและตอบโต้เหตคุวามมั่นคงปลอดภยั
ทางนิวเคลียร์ จดัท าร่างแนวปฏิบตัิด้านความ
ปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และกรณีเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. เจ้าหน้าที่ ปส. เจ้าหน้าท่ีส่วนหน้า 
ผู้ประกอบการทางนิวเคลยีร์และรงัสีมาสามารถ
ด าเนินการตามมาตรฐานและข้อก าหนดด้าน 
Nuclear Security 
2. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนและนานาประเทศมคีวามมั่นใจใน
มาตรการและระบบรักษาความมัน่คงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 

10.0000 86.3500 77.5456 20.5200 6.5456 - คทง.มั่นคง / 
กพม. 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลด้านนิวเคลียร์ (บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
ตัวช้ีวัด : 1. สัดส่วนของงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการก ากับดูแล (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
2. การถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี (technology transfers) ด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บรรลุปี พ.ศ. 2566) 
ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่สามารถถ่ายทอดและน าไปใช้ในการสนับสนุนการก ากับดูแล (เรื่อง) 

(บรรลุปี พ.ศ. 2566) 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย (งบประมาณรวม 169.4619 ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 89.5200 68.7404 4.6517 4.9098 1.4200 0.2200  

1. แผนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังส ี - - - - - -  
1. การด าเนินงานจัดท า
แผนยุทธศาสตรด์้าน
การวิจัยทางนิวเคลยีร์
และรังส ี

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของ ปส. ท้ังใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
2. ก าหนดนโยบายด้านการวิจยัใหม่ โดยมุ่งจดัท า
โครงการที่มีการบูรณาการกับหลายส่วน และเกิด 
impact สูง 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ปส. มีแผนงานด้านการ
วิจัยและพัฒนา ซึ่งจะน ามาใช้เป็นกรอบการ

- 


- - - - - คทง.วิจัย / ทุก
หน่วยงานใน 

ปส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ด าเนินงานและการเสนอของบประมาณ 
ครอบคลมุตลอดช่วงระยะเวลา ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - 2565 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : วิจัยและพัฒนาด้าน
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
(มีแผนด้านการวิจัยและพัฒนาระยะสั้น กลาง 
ยาว) 

2. แผนงานการวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีรายประเด็น เพ่ือ
สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : วิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี โดยที ่
1. มีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังสี ในปี 2563 
2. มีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนระบบมาตรวิทยาทางรังสี ในปี 2564 

89.5200 
 

68.7404 
 

4.6517 4.9098 1.4200 0.2200  

1. โครงการเสริมสรา้ง
ศักยภาพในการก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียรด์้าน
การประเมินความ
ปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจัย 

งบประมาณรวม : 3.1054 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2565) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ผึกอบรมรหสัคอมพิวเตอร์ MCNP-6, SNAP, 
PARCS และ TRACE รวมทั้งการค านวณแบบ 
Coupling เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
ค านวณด้านนวิทรอนิกส์ และเทอร์มัลไฮดรอลิกส์ 
2. พัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยแบบใช้
ความน่าจะเป็น โดยการฝึกอบรมรหัส

- 1.1554 1.6500 0.1000 0.0500 0.1500 กอญ. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
คอมพิวเตอร์ Sapphire เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการค านวณด้าน PSA 
3. พัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยดา้นวัสดุ
และโครงสร้าง 
4. พัฒนาระบบประเมินความปลอดภัย เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเลิกเดินเครื่อง 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ปส. สามารถประเมินความ
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยั ซึ่ง
น าไปประกอบการพิจารณาให้อนญุาตด าเนินการ
ต่างๆ ของเครื่องปฏิกรณ์ฯ ได้ โดยจะเป็นการ
เสรมิสร้างศักยภาพในการก ากับดแูลสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ได ้

3. โครงการประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดจาก
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

งบประมาณรวม : 7.3036 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างทาง
ชีวภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป ก่อน
การก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร ์
2. วิเคราะหต์ัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างทาง
ชีวภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป ก่อน
การก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร ์

0.7900 4.8112 0.8512 0.8512 - - กพม. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3. ประเมินปริมาณสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม 
การไดร้ับรังสีเข้าสู่ร่างกายและผลของรังสีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโครโมโซม 
4. สรุปและจัดท ารายงานการศึกษาวิจัย ก่อนการ
ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. มีข้อมูลอ้างอิงการไดร้ับรังสีของประชาชน 
ผู้ปฏิบัติงานและปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และ
ตัวอย่างทางชีวภาพ ก่อนการก่อสร้างเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร ์
2. หน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยมรีะบบ
การตรวจวดัและประเมินผลกระทบจากการได้รับ
รังสีของผู้ปฏิบตัิงานและประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพและนา่เชื่อถือ 
3. เพิ่มความเชื่อมั่นในการก ากับดแูลการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร ์

4. โครงการประเมิน
ความปลอดภัยของ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยในประเทศไทย 

งบประมาณรวม : 0.3000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ประเมินความปลอดภัยด้านเทอร์มัลไฮดรอลคิ 
(Thermal hydraulic) และฟิสิกส์ของเครื่อง
ปฏิกรณ ์

0.3000 - - - - - กพม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. ประเมินความเสื่อมในวัสดสุ่วนประกอบเครื่อง 
ปปว.-1/1 
3. ยกเลิกเดินเครื่องปฏิกรณ ์
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. เพื่อท าให้มั่นใจว่าการใช้ประโยชน์จากเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจัยเป็นไปอย่างปลอดภัย 
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยัของ 
ปส. 

5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของระบบการ
ก ากับดูแลดา้นการ
ประเมินความปลอดภยั
สถานประกอบการทาง
รังส ี

งบประมาณรวม : 1.2000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาระบบประเมินสถานท่ีจดัเก็บ โดยใช้
โปรแกรม MCNP 
2. ประเมินผลกระทบจากการปลอ่ยท้ิงกาก
กัมมันตรังสี (ตามมาตรา 78) สู่สิ่งแวดล้อม โดย
ใช้โปรแกรม JRODOS หรือ ARGOS 
3. พัฒนาระบบตรวจสอบในการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี (การบรรจุหีบห่อและ GPS tracking) 
4. พัฒนาระเบียบวธิีการ ศักยภาพส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส ี

- 0.7000 0.3000 0.2000 - - กอญ. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบการประเมิน
ความปลอดภัยในการก ากับดูแลสถาน
ประกอบการทางรังส ี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน 
ในการประเมินศักยภาพทางเทคนิคประกอบการ
พิจารณาให้อนญุาตแกส่ถานประกอบการทางรังสี 
ท าให้ระบบการก ากับดูแลมีประสทิธิภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีความ
มั่นใจในการก ากับดูแลและเกิดความปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 

6. โครงการก ากับดูแล
ความปลอดภัยวัสดุ
กัมมันตรังสีที่เกิดตาม
ธรรมชาติและสินค้า
อุปโภคที่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 

งบประมาณรวม : 0.5000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ศึกษาและวิจัย เพื่อการก าหนดขอบเขต 
ประเภท ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสทีี่เกิดตาม
ธรรมชาติและสินค้าอุปโภคที่วัสดกุัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบท่ีจะต้องก ากับดูแลความปลอดภัย 
2. ศึกษาวิธีการประเมินและวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยเพื่อการก ากับดูแลแบบล าดับขั้น 
(อนุญาตหรือแจ้ง) 

- 0.5000 - - - - ผชช. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3. การศึกษาวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสจีาก
การใช้วัสดุกัมมันตรังสีทีเ่กิดจากธรรมชาติและ
สินค้าอุปโภคที่วัสดุกมัมันตรังสีเปน็ส่วนประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. การก ากับดูแลสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมตามระดับของอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนเกิดความปลอดภัย 

7. โครงการศึกษาวิจัย
เพื่อก ากับดูแลความ
ปลอดภัยการจดัการ
กากกัมมันตรังส ี

งบประมาณรวม : 5.1200 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ก ากับดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการ
จัดการกากกัมมันตรังส ี
2. ก ากับดูแลการระบายทิ้งกากกมัมันตรังสีออกสู่
สิ่งแวดล้อม 
3. ศึกษาวิจัยการชะล้างไอโซโทปรงัสีจาก NORM 
Waste ลงสู่สิ่งแวดล้อม และ การดูดซับ 
(Uptake) ไอโซโทปรังสีเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหาร 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. การก ากับดูแล บริหารจดัการ และการจัดเก็บ
กากกัมมันตรังสีมีประสิทธิภาพ มหีลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีชัดเจน ส่งผลให้ประชาชน
และสิ่งแวดล้อมเกิดความปลอดภยั 

- 5.1200 - - - - ผชช. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
8. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียรส์ู่
ภูมิภาคอาเซียน 

งบประมาณรวม : 24.2436 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2567) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังส ี
2. พัฒนาเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลยีร์
และความมั่นคง 
3. พัฒนาระบบข้อมูลทางเทคนิคด้านความมั่นคง
และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แบบ
ส าเรจ็รูป 
4. รักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี ตามระบบ 
ISO/IEC 17025 
5. สนับสนุนทางเทคนิคด้านความมั่นคงและการ
พิทักษ์ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์แบบส าเร็จรูป 
6. การประชุมเชิงปฏิบตัิเพื่อประเมินภัยคุกคาม
ระดับภูมิภาค (Regional Workshop on threat 
assessment) 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ประเทศไทยสามารถ
บริหารจดัการข้อมลูการรักษาความมั่นคงและ
พิทักษ์ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ เพื่อป้องกัน 
ตรวจจับ และตอบโต้ภยัคุกคามการก่อการร้าย 
รวมทั้งการลักลอบขนย้ายวสัดุกัมมันตรังสีและ

1.4000 18.8900 1.3000 1.3536 1.3000 - กพม. 



 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ของส านกังานปรมาณู
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
วัสดุนิวเคลียรม์าใช้ในทางไม่สันติได้อย่าง
ทันท่วงที และเกิดการยอมรับจากองค์กรในระดับ
นานาชาติ 

9. โครงการพัฒนา
โปรแกรมสนับสนุน
ความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศด้านนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์

งบประมาณรวม : 0.6000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : จัดท าโปรแกรม
สนับสนุนเพื่อรวบรวมข้อมลูชนิดของวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกมัมันตรังสีที่มีใช้งานใน
ประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนบัสนุนในการ
ตัดสินใจเบื้องต้นในการรับมือต่อสถานการณ์
ความมั่นคงทางนิวเคลยีร์ รวมถึงการพิสูจน์ทราบ
ทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ถึงทีม่าของวัตถุ
พยาน เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. เพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านความมั่นคงและการพทิักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ 
2. ประเทศไทยสามารถตอบโต้ต่อภัยคุกคามทาง
นิวเคลียร์ได้อย่างทันท่วงที และอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติใน
แถบภูมิภาคอาเซียน 

0.3000 0.3000 - - - - กพม. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
10. โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม และ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี และ
การเฝา้ระวังผลกระทบ
ทางรังสีต่อสุขภาพ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

งบประมาณรวม : 5.8454 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ศึกษาและประเมินการค านวณแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับการแพร่กระจายของวัสดุ
กัมมันตรังสีในอากาศ ท่ีปลดปล่อยจากอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการตกลงสู่พื้นดิน 
ช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงและรูปแบบ
ของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ 
2. พัฒนาเทคนิคอย่างเร็วในการตรวจวัดและเฝ้า
ระวังสทรอนเซียม-90 ในสิ่งแวดลอ้มให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
3. ก าหนดเกณฑม์าตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับ
ภัยคุกคามทางรังสีทั้งภายในและขา้มพรมแดน 
โดยการพัฒนาเทคนิคและวิธีการประเมินปริมาณ
รังสีในสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ใหม้ีความถูกต้องตามระบบนิเวศ
ของประเทศไทย 
4. พัฒนาและยกระดับศักยภาพหอ้งปฏิบัติการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมในภูมภิาค

- 5.8454 - - - - กพม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ต่างๆ ของประเทศ ให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับ
การตรวจวดักัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมได้
อย่างถูกต้อง 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : สามารถประเมินความเสีย่ง
และรูปแบบของอุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นจากสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ สามารถเตรียมความ
พร้อมในการระงับและบรรเทาผลกระทบทางรังสี
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
เครือข่ายห้องปฏิบตัิการส าหรบัตรวจวัดทางรังสี
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

11. โครงการพัฒนาและ
รักษาความร่วมมือ
เครือข่ายมาตรวดัรังสี
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2562 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : จัดท ากราฟมาตรฐาน
การประเมินค่าปริมาณรังสีด้วยการวิเคราะห์
ความผิดปกติของโครโมโซม (dose-response 
curves) ในตัวอย่างเลือดของคนไทย ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน IAEA EPR 2011 มีความน่าเช่ือถือ
ทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ประเทศไทยมีมาตรฐาน
การวัดปรมิาณรังสีทางชีวภาพท่ีเปน็เอกภาพ มี
เครือข่ายวิจัยด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพใน
ประเทศท่ีมีความเข้มแข็งและเกดิการพัฒนาอย่าง

- - - - - - กพม. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ยั่งยืน สามารถรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี สามารถน าค่าปริมาณรังสีที่ไดม้า
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ประกอบการเยียวยา
รักษาผู้ที่ได้รับอุบตัิเหตุทางรังสี ช่วยให้แพทย์วาง
แผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ
สามารถเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิทยาการ
ด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพแห่งอาเซียน 

12. โครงการส ารวจ
ระดับรังสีภาคพื้นดิน 

งบประมาณรวม : 4.3200 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : ส ารวจและตรวจวัด
ปริมาณรังสีแกมมาภาคพื้นดิน และประเมิน
ปริมาณรังสีของพื้นที่ท่ีส ารวจ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. มีข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับปริมาณรังสีใน
สิ่งแวดล้อมภาคพื้นดินของบริเวณที่ท าการส ารวจ 
2. เพิ่มความเชื่อมั่นในการก ากับดแูลการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร ์

- 4.0400 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 กพม. 

13. โครงการพัฒนา
ระบบวัดรังสีเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการตรวจวัด
และการประเมินระดับ
รังสีในสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม : 15.4505 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาระบบวัดรังสสี าหรับงานภาคสนามแบบ
ไรส้าย โดยศึกษา หาข้อมลู เกี่ยวกับระบบวัด 
การออกแบบวงจร จัดท าแผงวงจร ศึกษาส ารวจ

3.6000 5.1850 4.8305 1.8350 - - กพม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ส าหรับพ้ืนท่ีที่มีความ
เสี่ยง 

ข้อมูลโปรเซสเซอร์ที่จะน ามาใช้เปน็อุปกรณ์ใน
การพัฒนา 
2. พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาระบบเฝ้าระวัง
ภัยทางรังสี โดยเป็นค่าอุปกรณส์ ารองส าหรับซ่อม
บ ารุงสถานี และค่าเดินทางดูแลรกัษาซ่อมบ ารุง
สถานีฯ 
3. ส ารวจและการตรวจวดัระดับปริมาณรังสีใน
พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. ผลที่ได้จากการส ารวจและตรวจวัดระดับ
ปริมาณรังสีแกมมาในอากาศในพืน้ท่ีของจังหวัด
ตาก และจังหวัดต่างๆ ข้างเคียง ท่ีจะน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์และประเมินผลความเสี่ยงต่อ
ประชาชนในพ้ืนที ่
2. ผลที่ได้จากการวิจยัและพัฒนาระบบวัดรังสี 
ส าหรับชนิดหัววัดรังสีแบบก๊าซโดยจะประยุกต์ใช้
กับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย จะท าให้เกิด
การพัฒนาทักษะการวิจัยพัฒนาระบบวัดทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศโดยรวม ซึ่ง
สามารถพัฒนาต่อยอดส าหรับประยุกต์ใช้ในงาน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสไีด้ หรือใช้ส าหรับท า
เครือข่ายการตรวจวดัในอนาคต 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
14. โครงการศึกษา
ระบบภมูิคุ้มกันจากการ
กระตุ้นโดยปริมาณรังสี
ระดับต่ าในงานรังสี
วินิจฉัย 

งบประมาณรวม : 1.3200 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. เก็บตัวอย่างเลือดจากคนปกติในกลุ่มคนไทย
ในช่วงอายุมาก น าตัวอย่างเลือดไปฉายรังสีโดยใช้
เครื่องที่ใช้ในงานรังสีวินิจฉัย 

2. ศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบ 
ภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับปริมาณรังสรีะดับต่ าในงานรังสี
วินิจฉัย 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. มีผลการศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสรีะดับ
ต่ าต่อระบบภูมคิุ้มกันในกลุ่มคนไทย และเพิ่ม
ความเข้าใจในผลกระทบของรังสจีากงานรังสี
วินิจฉัยให้มากยิ่งขึ้น 
2. มีผลการศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสรีะดับ
ต่ าต่อระบบภูมคิุ้มกันในกลุ่มคนไทย และเพิ่ม
ความเข้าใจในผลกระทบของรังสจีากงานรังสี
วินิจฉัยให้มากยิ่งขึ้น 

1.3200 - - - - - กพม. 

15. โครงการพัฒนา
มาตรวดัรังสีทางชีวภาพ
ชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบ
พกพาได้ เพื่อใช้
ประเมินปริมาณรังสี

งบประมาณรวม : 0.7100 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : ออกแบบอุปกรณ์หลัก
ของชุดตรวจวัดสญัญาณอิมมโูนฟลูออเรสเซนส ์

0.7100 - - - - - กพม. 
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ของส านกังานปรมาณู

เพื่อสันติ 
51 

 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ภาคสนาม กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส ี

ประดิษฐ์ชุดตรวจวัดสัญญาณอิมมโูนฟลูออเรส
เซนส์ ทดสอบการใช้งานกับไมโครฟลูอิดิกชิพท่ีได้
พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2562 และสรุปผลการ
ทดลองและจดัท ารายงาน 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ปส. สามารถน าต้นแบบ
อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกท่ีพัฒนาขึ้น ไปประยุกต์ใช้
ในการคัดกรองบุคคลที่ไดร้ับรังสีออกจากผู้ที่ไมไ่ด้
รับรังสีในกรณีเกดิอุบัติเหตุทางรังสี นอกจากนี้
แผนกรังสรีักษา ของโรงพยาบาลต่างๆ ยัง
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการรักษาเฉพาะ
บุคคลส าหรับประเมินปรมิาณรังสทีี่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแตล่ะราย สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีกด้วย 

16. โครงการศึกษาวิจัย
ความเหมาะสมของ
จ านวนเงินท่ีจะต้องใช้
วางหลักประกันในการ
จัดการกากกัมมันตรังส ี

งบประมาณรวม : 1.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : ศึกษาแนวคิดและ
ปัญหาของมูลค่าและประเภทหลักประกันของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ แนวค าพิพากษา
ศาล มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง น ามาวิจัย วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ 
เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
มูลค่าและประเภทหลักประกันของต่างประเทศท่ี
มีความเหมาะสม มาปรับใช้กับกฎหมายไทย 

- 1.0000 - - - - กกม. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : การวางหลกัประกันในการ
จัดการกากกัมมันตรังสีของผู้รับใบอนุญาต มี
หลักเกณฑ์การค านวณที่เป็นสากล ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ รวมทั้งมีข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัยมา
พิจารณาประกอบการร่างกฎกระทรวงในเรื่อง
การวางหลักประกันกากกัมมันตรงัสีต่อไป 

17. โครงการศึกษาวิจัย
ความเหมาะสมของ
จ านวนเงินท่ีจะต้อง
ชดใช้เมื่อเกิดความ
เสียหายทางรังส ี

งบประมาณรวม : 1.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : ศึกษามลูค่า ปัญหา 
และประเภทหลักประกันเพ่ือเป็นค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับความเสียหายจากรังสีของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ แนวค าพิพากษาศาล 
มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง น ามาวิจัย วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ 
เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
มูลค่าและประเภทหลักประกันเพ่ือเป็นค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับความเสียหายจากรังสีของ
ต่างประเทศท่ีมีความเหมาะสม มาปรับใช้กับ
กฎหมายไทย 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : การชดใช้คา่สินไหม
ทดแทนกรณีเกดิเหตุความเสียหายทางนิวเคลียร์
และรังสี มีหลักเกณฑ์การค านวณที่เป็นสากล 
ถูกต้อง และเช่ือถือได้ รวมทั้งมีข้อมูลที่ได้จากการ

- 1.0000 - - - - กกม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
วิจัยมาพิจารณาประกอบการร่างกฎกระทรวงใน
เรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกดิเหตุ
ความเสยีหายทางนิวเคลียร์และรังสีต่อไป 

18. โครงการ
ประเมินผลกระทบและ
การประเมินความรับรู้
และความเชื่อมั่นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี

งบประมาณรวม : 0.7000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : วิจัยและพัฒนาเพื่อ
ประเมินผลกระทบและการประเมนิความรับรู้และ
ความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : สามารถน าผลการ
ศึกษาวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน (Re-process) ให้ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้เสีย เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในกระบวนการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรังส ี

0.7000 - - - - - กกม. 

19. โครงการการพัฒนา
มาตรฐานปฐมภมูิด้าน
การวัดปรมิาณรังสรีักษา
แบบฝังแร่ 
(Brachytherapy) 

งบประมาณรวม : 21.6434 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ประเมินผลการวัดปริมาณรังสี 
2. อบรมเทคนิคการวดัปริมาณรังสีของ
แหล่งก าเนิดรังสีที่ใช้ในการฝังแร่ และศึกษาดูงาน
การวัดปรมิาณรังสฝีังแร่ในโรงพยาบาล 

- 20.1934 0.9500 0.5000 - - กพม. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3. การด าเนินการเปรยีบเทียบผลการทดลอง
ระหว่างห้องปฏิบัติการ ระดับภมูภิาคและ
นานาชาติ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. สามารถสถาปนามาตรฐานปฐมภูมิส าหรับการ
วัดปริมาณรังสีรักษาแบบฝังแร่ใหม้ีความแม่นย า
สูงสุด 
2. สามารถถ่ายทอดค่ามาตรฐานในระดับปฐมภูมิ
ไปยังห้องปฏิบัติการวัดรังสีทุติยภมูิ และ
โรงพยาบาลทีม่ีการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการฝังแร่  
3. ผู้รับการรักษาด้วยการฝังแรจ่ะได้รับปริมาณ
รังสีจากแหล่งก าเนิดรังสีที่ฝังไวไ้ดถู้กต้องมากขึ้น 
ลดผลกระทบต่อเนื้อเยื่ออ่ืนๆ โดยไม่จ าเป็น 

20. โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
และโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญ
การวัดปรมิาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

งบประมาณรวม : 2.7000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการวัดรังสีใหอ้ยู่ในระดับ
ปฐมภูม ิ
2. พัฒนาระบบบริหารงานตามระบบคุณภาพ 
ISO 9001 
3. ให้ความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
ISO/IEC 17043 

2.7000 - - - - - กพม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
4. ส่งเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการไปอบรม กับ
หน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบมาตรฐาน/ข้อก าหนดของหอ้งปฏิบัติการฯ 
5. จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญและสรา้ง
เครือข่ายดา้นการวัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีทั้งในและต่างประเทศ 
6. ตรวจติดตามคณุภาพภายในและทบทวนระบบ
บริหารงาน 
7. ยื่นรับรองจากหน่วยงานรับรองคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. ถ่ายทอดค่ามาตรฐานจากระดบัปฐมภูมิ ไปสู่
ระดับทุตยิภูมิ และไปสูผู่้ใช้งาน เพื่อเป็น
ศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในภมูิภาคอาเซียน 
2. เกิดการน าค่ามาตรฐานที่ถูกถ่ายทอดจาก ปส. 
ไปสูผู่้ป่วย ท าให้มาตรฐานการรักษาและวินิจฉัย
ผู้ป่วยท่ีต้องให้รังส/ีกัมมันตภาพรังสี มีคุณภาพดี
ขึ้น ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
3. ควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านคณุภาพของ
อาหารเพื่อการส่งออก 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา/วจิัย ด้านการวดั
ปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี ของประเทศให้
ทัดเทียมนานาชาต ิ

21. โครงการพัฒนา
วิธีการสังเคราะหผ์ลึก
อะลูมิเนยีมออกไซคเ์ตมิ
คาร์บอน (Al2O3:C) 
หรือเทียบเท่า ส าหรับ
การวัดปรมิาณรังสี
ประจ าตัวบุคคล 

งบประมาณรวม : 15.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ศึกษาลักษณะและคณุสมบัตผิลึก Al2O3 เติม
คาร์บอน ที่ใช้ส าหรับการบันทึกปริมาณรังสสี่วน
บุคคล 
2. ศึกษาวิธีการสังเคราะหผ์ลึก Al2O3 เติม
คาร์บอนหรือผลึกอ่ืนท่ีมีคณุสมบัตใิกล้เคียง 
3. น าผลึกท่ีสังเคราะห์ขึ้นเองเข้ากระบวนการฉาย
รังสีที่ปริมาณตา่งๆ 
4. ทดสอบคุณสมบัติของผลึกท่ีสังเคราะห์ขึ้น 
เปรียบเทยีบกับผลึกชนิดต่างๆ 
5. จัดหาครภุัณฑส์ าหรับการสังเคราะหผ์ลึก 
Al2O3 เติมคาร์บอน หรือผลึกอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียง 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. พัฒนาวิธีการผลึกอะลูมิเนยีมออกไซต์เติม
คาร์บอนหรือผลึกอ่ืนท่ีมีคณุสมบัตเิทียบเท่า
ส าหรับใช้บันทึกปริมาณรังสีส่วนบุคคล 

15.0000 - - - - - กพม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. ได้ข้อมูลคณุสมบัติของผลึกอะลูมิเนียมออก
ไซต์เติมคาร์บอนหรือผลึกอ่ืนท่ีสังเคราะห์ขึ้น เมื่อ
ผ่านกระบวนการฉายรังส ี
3. ได้วิธีการวิเคราะหผ์ลจากการอา่นค่าปริมาณ
รังสีส่วนบุคคล 

22. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถการ
ทดสอบและสอบเทียบ
เครื่องมือวัดทางรังสี
ระดับปฐมภูมิในทาง
การแพทย์เพื่อ
เสรมิสร้างขีด
ความสามารถดา้นการ
แข่งขันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

งบประมาณรวม : 24.7000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. จดัซื้อระบบวัดกมัมันตภาพรังสปีฐมภูมิ 4 Pi 
Coincidence counter จ านวน 1 ระบบ 
2. จัดซื้อระบบวัดปริมาณรังสีส าหรับการถ่ายทอด
ค่าปริมาณรังสีเอกซ์ โฟตอนพลังงานสูง รังสีบีตา 
และรังสีนิวตรอน จ านวน 1 ระบบ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. ให้บริการสอบเทียบและทดสอบความช านาญ
เพือ่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฉายรังสีแก่
ประชาชน ทั้งด้านรังสิวินิจฉัย รังสรีักษาและเวช
ศาสตร์นิวเคลียร ์
2. ให้บริการสนับสนุนเครื่องมือการวิจัยให้แก่
มหาวิทยาลยัต่างๆ 
 
 

24.7000 - - - - - กพม. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
23. โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทางรังสีส าหรับอาหาร
ฉายรังส ี

งบประมาณรวม : 38.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการทางรังสีส าหรับอาหารฉายรังสี 
โดยจดัซื้อเครื่องฉายรังสีแกมมาระดับสูงพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. ใช้บริการปรับเทียบอุปกรณ์วัดปริมาณรังส/ี
เปรียบเทยีบผลการวัดปริมาณรังส/ีทดสอบความ
ช านาญการวัดปริมาณรังส ี
2. ใช้ประโยชน์ในการใช้รังสีแกมมาส าหรับงาน
ศึกษาวิจัยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา เพื่อชะลอ
การสุก เพื่อลดปรมิาณปรสติ เพื่อยับยั้งการงอก
ระหว่างการเก็บรักษา เพื่อท าลายและยับยั้งการ
แพร่พันธุ์ของแมลง หรืออ่ืนๆ 

38.0000 - - - - - กพม. 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ของส านกังานปรมาณู

เพื่อสันติ 
59 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (งบประมาณรวม - ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - - - -  

1. การถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร ์

งบประมาณรวม : 7.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. การด าเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนติิวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์สูภู่มิภาคอาเซียน (พ.ศ. 2563 - 2566) 
2. การด าเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
เตรียมพร้อมระงับ และฟื้นฟูเหตุฉกุเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีครบวงจร (EPR) (พ.ศ. 2564 - 
2565) 
3. การด าเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดบัมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสีเข้าสูร่ะดับปฐมภมูิ (พ.ศ. 2563 - 
2564) 
4. technology transfer (ระยะสั้น ท า
เทคโนโลยีจากตา่งประเทศมาถ่ายทอดให้ประเทศ
เพื่อนบ้าน) (พ.ศ. 2562 - 2566) 

- - 


- 
 

- 
 

- - กพม. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
5. Technology provider (ระยะยาว วิจัย
พัฒนาขึ้นมาใหม่และถ่ายทอดแตย่ังไม่ถึงจด
ลิขสิทธิ์) (พ.ศ. 2565 - 2568) 
6. การเสรมิสร้างและพัฒนา service provider, 
TSO ร่วมกับอุดมศึกษา, สภาวิชาชีพในภูมิภาค 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : - 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : 
1. ยกระดับมาตรวิทยารังสสีู่ระดับปฐมภูมิ (NQI) 
ในปี 2564 
2. วิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของภูมภิาค ในปี 2565 
3. เป็นหน่วยงาน Technology Provider แก่
ประเทศในภมูิภาคอาเซียน ในปี 2566 
4. เป็นศูนย์ IAEA Collaborating center ด้าน 
nuclear forensics ในปี 2566 

 
 
 
  



 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ของส านกังานปรมาณู

เพื่อสันติ 
61 

  

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพด้านก ากับดูแลนิวเคลียร์ครบถ้วนพร้อมปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ (บรรลุปี พ.ศ. 2564) 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
 2. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนด (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2564) 
 3. ร้อยละความส าเร็จของในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการก ากับดูแลแบบบูรณาการ (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2564) 
 4. ร้อยละความส าเร็จของระบบ cyber security ที่มีประสิทธิภาพตามแผน (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2564) 
2. ระบบคุณภาพด้านนิวเคลียร์ได้รับการยอมรับและเข้าสู่มาตรฐานสากล (บรรลุปี พ.ศ. 2565 - 2566) 
ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ที่เพ่ิมข้ึน (ขอบข่าย) (ไม่มีช่วงเวลาวัดผล เนื่องจากมีการด าเนินงานทุกปี) 
 2. ร้อยละความส าเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2565) 
 3. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาค่าขีดความสามารถในการวัดและการสอบเทียบ (Calibration and Measurement Capability : CMC) (ร้อยละ) (บรรลุปี 

พ.ศ. 2566) 
 4. ร้อยละความส าเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2565) 
 5. ร้อยละความส าเร็จในการขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน(ISO/IEC : 17034) (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2564) 
 6. ร้อยละความส าเร็จในการขอการรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2565) 
 7. ร้อยละความส าเร็จในการขอรับรองมาตรฐานของหน่วยตรวจสอบสถานประกอบการ (ISO/IEC : 17020) (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2565) 
 8. ร้อยละความส าเร็จในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
 9. ร้อยละความส าเร็จของการเป็น Certified Body (CB) ส าหรับการรับรองเจ้าหน้าที่ RSO (ISO/IEC : 17024) (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2564) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพดา้นก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยา (งบประมาณรวม 873.4176 ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 246.8851 561.7125 28.4200 18.2000 18.2000 -  

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพด้านการก ากับดูแลพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

246.8851 561.7125 28.4200 18.2000 18.2000 -  

1. โครงการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานด้านนิวเคลียร์
และรังส ี

งบประมาณรวม : 7.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. จดัตั้งห้องปฏิบัติการทางเคมีรังส ี
2. จัดซื้อชุดปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ประเทศไทยมี
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรงัสีที่มี
มาตรฐานในการวัดรังสีในสิ่งแวดลอ้มและอาหาร 
และเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย ท่ีเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังส ีและเสริมสร้าง
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรวิทยา (มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทดสอบสอบเทยีบทางนิวเคลียร์และรังสีครบถ้วน 
ทุกสาขา) 

7.0000 - 


- - - - กพม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบตัิการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี / 
โครงการเสรมิสร้าง
อาคารปฏิบตัิการด้าน
นิวเคลียร์และรังสีให้
เป็นอาคารต้นแบบของ 
3S 

งบประมาณรวม : 145.9776 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2565) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ก่อสร้างอาคารปฏบิัติการด้านนิวเคลียร์และ
รังส ี
2. จัดซื้อครุภณัฑส์ านักงานส าหรบัห้องประชุม
และห้องรับรองอาคารปฏิบตัิการทางนิวเคลียร์
และรังสี จ านวน 1 ชุด 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ก่อสรา้งอาคารปฏิบตัิการ
ด้านนิวเคลยีร์และรังสี เพื่อเป็นศนูย์กลางด้าน
มาตรวิทยาทางรังสีในภูมภิาคอาเซียน 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรวิทยา (ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสีแล้วเสร็จ) 

141.8851 
 

4.0925 - - - - กพม. 

3. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรวิทยารังสี
สู่ระดับปฐมภูม ิ

งบประมาณรวม : 715.3800 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2567) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาขีดความสามารถการทดสอบและสอบ
เทียบเครื่องมือวัดทางรังสีระดับปฐมภูมิในทาง
การแพทย์ โดยมุ่งเน้นวัดค่ากัมมันตภาพรังสีที่
ถูกต้องแม่นย าสูงสดุในทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 
รังสีวินิจฉัย และรังสรีักษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

98.0000 555.9200 26.8200 17.3200 
 

17.3200 - กพม. 



 

64 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีส าหรับ
อาหารฉายรังสี เพื่อถ่ายทอดค่าปริมาณรังสี
มาตรฐานจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานของ
ภาครัฐสู่ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนเพื่อให้มี
มาตรฐานเดียวกัน 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. ระบบวัดปรมิาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณ
รังสีที่จัดท าและพัฒนามมีาตรฐานทัดเทียมกับ
นานาชาติ 
2. ระบบวัดปรมิาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ ของ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณ
รังสีที่จัดตั้งและพัฒนามีความแม่นย าเที่ยงตรง
และทันสมัย 
3. อาคารปฏิบัติการทางนิวเคลยีรแ์ละรังสีที่
ก่อสร้างขึ้นใหม่ มีระบบวัดปริมาณรังสมีาตรฐาน
ที่อยู่ในระดับสูงสุดในระดับนานาชาติ 
4. ส่งเสรมิการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสี
อาเซียน 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : ยกระดับมาตรวิทยารังสี
สู่ระดับปฐมภูมิ (NQI) 
 



 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ของส านกังานปรมาณู

เพื่อสันติ 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
4. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
สารสนเทศด้านมาตร
วิทยารังส ี

งบประมาณรวม : 5.0600 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2567) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. จดัซื้อโปรแกรมจัดการเอกสารระบบคณุภาพ 
เช่น ระบบ USER / ระบบควบคุมเอกสาร 
(Document Control) / ระบบเก็บบันทึก
เอกสาร (Document Record) 
2. จัดท าระบบจดัเก็บฐานข้อมลูส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ จดัท าระบบแบบฟอร์มรับ-ส่ง 
ตัวอย่างอัตโนมตั ิ
3. จัดท าระบบฐานข้อมลูเพื่อให้เชือ่มโยงกับใบ
รายงานผลการสอบเทียบและใบรบัรองผลการ
สอบเทียบ 
4. จัดซื้อ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพือ่รองรับระบบ
จัดการเอกสารคณุภาพ และระบบฐานข้อมูล
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล และระบบสืบค้นข้อมลูส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ 
2. เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงระบบฐานผู้ขอรับ
บริการกับใบรายงานผลการสอบเทียบ 

- 1.7000 1.6000 0.8800 0.8800 - กพม. 



 

66 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3. เพื่อลดระยะเวลาการสืบค้นข้อมูล ลดการใช้
กระดาษให้เหลือน้อยท่ีสดุหรือไม่ใช้ (Paperless) 
4. เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมส าหรับ
ยกระดับห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมสิู่สากล 

 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาคุณภาพด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนาขีดความสามารถด้านมาตรวิทยาทางรังสี  
(งบประมาณรวม 17.8000 ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3.5600 3.5600 3.5600 3.5600 3.5600  

1. โครงการพัฒนา
ระบบคณุภาพดา้น
นิวเคลียร์และรังสี (พ.ศ. 
2563 - 2568) 

งบประมาณรวม : 17.8000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. รับรองระบบคณุภาพห้องปฏิบตัิการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
2. พัฒนาค่าขีดความสามารถดา้นการวัดและการ
สอบเทียบ (CMC) (พ.ศ. 2565) 
3. พัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความช านาญ
ทางห้องปฏิบัติการ ISO 17043 (พ.ศ. 2562 - 
2565) 
4. รับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทาง
รังสี ตามมาตรฐาน ISO 17034 (พ.ศ. 2564) 

- 3.5600 3.5600 
 

3.5600 3.5600 3.5600 ผชช. / ทุก
หน่วยงานใน 

ปส.. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
5. รับรองมาตรฐานระบบบริหารจดัการคณุภาพ 
ISO 9001 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
6. รับรองมาตรฐานข้อก าหนดส าหรับส าหรับ
หน่วยตรวจ ISO 17020 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
7. บริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของ
ข้อมูล ISO 27001 (พ.ศ. 2562 - 2563) 
8. รับรองมาตรฐานการเป็น Certify Body (CB) 
ส าหรับการรับรองเจ้าหน้าท่ี RSO ISO 17024 
(พ.ศ. 2564) 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : พัฒนาระบบคุณภาพด้าน
นิวเคลียร์และรังสเีพื่อให้ ปส. เป็นองค์กรที่มี
ระบบคณุภาพดา้นนิวเคลียร์และรงัสีตาม
มาตรฐานสากล และเป็นองค์กรทีไ่ด้รับการ
ยอมรับด้านการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีในระดบั
สากล 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : พัฒนาระบบคุณภาพ
ด้านนิวเคลยีรไ์ด้รบัการยอมรับและเข้าสู่
มาตรฐานสากล (ISO 17025 ISO 9001 และ 
ISO/IEC 17020) 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์ทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน(บรรลุปี พ.ศ. 2565) 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ของอาเซียน (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2565) 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์ปลอดภัย (งบประมาณรวม 50.7347 ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1.5000 1.3390 1.3540 1.4005 1.3206 1.3206  

1. แผนงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรมาณูเพ่ือสันติ 1.5000 1.3390 1.3540 1.4005 1.3206 1.3206  
1. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันต ิ

งบประมาณรวม : 0.3570 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2562 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของ ปส. ดังน้ี 
1. ร่างแผนปฏิบัติการจัดท าความก้าวหน้าในสาย
งาน (Career Path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ของหน่วยงาน 
2. ร่างแผนปฏิบัติการเสรมิสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของบุคคล (competency) 

- 
 

0.0315 0.0465 0.0930 0.0930 0.0930 สลก. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3. ร่างแผนปฏิบัติการจัดท าหลักสตูรมาตรฐาน
ตามแผนพัฒนาบคุลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ปส. มีแผนพัฒนาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้นนิวเคลยีร์และรังสี โดยที ่
1. มีฐานข้อมูลก าลังคน ต าแหน่งงาน และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากรการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี ในปี 2563 
2. มีแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career 
Path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) ของหน่วยงาน ในปี 2563 
3. เสริมสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของ
บุคคล (competency) โดยการใช้เครื่องมือ 
SARCoNs ในปี 2563 

2. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี

งบประมาณรวม : 1.5000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี (RSO : Radiation Safety Officer) 

1.5000 - - - - - สลก. 
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ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3. บริหารจัดการโครงการเพิม่ศักยภาพบุคลากร
ด้านความปลอดภยัทางนิวเคลียรแ์ละรังส ี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ความรู้เพิ่มเติม (refreshment & upgrade) 
น าไปสู่การมีบุคลากรซึ่งมีคุณลักษณะดา้นต่างๆ 
ที่พึงประสงค์และมีศักยภาพในการท างานได้อย่าง
ปลอดภัย และท าให้ประเทศไทยมศีูนย์พัฒนา
บุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีแหง่ชาติที่เป็นเลิศ
ในภูมิภาคอาเซียน 

3. โครงการถ่ายทอด
ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากรดา้น
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 

งบประมาณรวม : 6.3777 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูการถ่ายทอด
ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสีของประเทศ 
และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมยัอยู่เสมอ 
2. ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มศักยภาพรวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภยัทางนิวเคลียร์
และรังสีของ ปส. อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
3. ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มศักยภาพรวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภยัทางนิวเคลียร์
และรังสีจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

- 
 

1.3075 1.3075 1.3075 1.2276 1.2276 กยผ. / สลก. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
4. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมลูวทิยากรและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรังส ี
5. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีใหส้ามารถเป็น
วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป (Train the 
Trainers) 
6. ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรของ ปส. ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสจีากหน่วยงาน
ระหว่างประเทศท่ีมีศักยภาพและมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติและหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ไดร้ับการ
ถ่ายทอดสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้กับ
งานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์และรังสไีด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้นนิวเคลยีร์และรังสี (มี
หลักสตูรมาตรฐานตามแผนพัฒนาบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสี) 

2. แผนงานผลักดันบุคลากร ปส. ให้มีบทบาทหรือปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ 

- - - - - -  

4. โครงการพัฒนาแผน
สนับสนุนบุคลากรไทย
ให้มีบทบาทในองค์การ
ระหว่างประเทศด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2562 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ร่างแผนสนับสนุนบุคลากรไทยให้มีบทบาทใน
องค์การระหว่างประเทศดา้นนิวเคลียร์และรังสี 
โดยด าเนินการดังนี ้
 - รวบรวม ศึกษา ข้อมูล ปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อการพัฒนาบุคลากรไทยฯ 
 - ประชุมหารือร่วมกับผู้เกีย่วข้องทั้งภายในและ
ภายนอก ปส. 
 - จัดท าร่างแผนสนับสนุนบุคลากรไทยฯ 
 - รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวขอ้ง 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มคณุภาพที่มีความ
พร้อม เพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างโอกาส 
การท างานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ ผา่น
การประชุม การฝึกอบรม และจัดส่งบุคลากรไป

- 
 

- - - - - กยผ. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ทดลองปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างประเทศหรือ
ร่วมกับสถานทูตฯ ณ กรุงเวียนนา 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : บุคลากรกลุม่เป้าหมายมี
ความพร้อมปฏบิัติงานในหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้นนิวเคลยีร์และรังสี (มีการ
แลกเปลีย่นบุคลากรกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ) 

 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ในภูมิภาคอาเซียน (งบประมาณรวม 42.5000 ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 9.6000 5.6000 14.1000 6.6000 6.6000  

1. แผนงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรมาณูเพ่ือสันติ - 9.6000 5.6000 14.1000 6.6000 6.6000  
1. โครงการจัดตั้ง 
Training Center ด้าน
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
แห่งชาติ 

งบประมาณรวม : 42.5000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2562 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. จัดตั้ง Training Center ด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาต ิ

- 9.6000 5.6000 
 

14.1000 6.6000 6.6000 กยผ. / สลก. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. จัดท าระบบฐานข้อมลูกลางเพือ่ใช้เก็บข้อมูล
ด้านการเพิม่ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี 
3. จัดตั้งนิทรรศการถาวร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านนิวเคลยีร์และรังส ี
4. วิเคราะห์และประเมินตนเองด้านโครงสร้างพื้น
ฐานความรู้เกีย่วกับพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
5. แลกเปลี่ยนและรวบรวมองค์ความรู้กับ
ประเทศในภมูิภาคอาเซียนภายใตโ้ครงการ ANSN 
และความร่วมมือนานาชาติอื่นๆ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ณ Training 
Center ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. มีผู้เข้ารับความรูจ้ากนิทรรศการถาวร ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
3. มีการแลกเปลี่ยนและรวบรวมความรู้ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : พัฒนา ปส. ให้เป็น 
Regional Training center ด้านนิวเคลียร์และ
รังส ี
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ระบบบริหารจัดการองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บรรลุปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ปส. (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2564) 
 2. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2563) 
 3. ร้อยละของผู้รับบริการที่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย (ร้อยละ) (บรรลุปี พ.ศ. 2563 - 2565) 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (งบประมาณรวม 11.1500 ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 2.6000 2.5500 2.3500 2.5000 1.1500  

1. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ (PMQA 4.0, ISO 9001) 

- 2.3000 1.3500 1.1500 1.3000 1.0500  

1. โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ด้านนิวเคลยีร์และรังสี 
ระยะที่ 1 (2563 - 
2568) 

งบประมาณรวม : 7.1500 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. วิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
หน่วยงาน 
2. พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสเชิงรุก
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี
3. จัดท าแผนบริหารความเสีย่งด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรังส ี

- 2.3000 1.3500 1.1500 1.3000 1.0500 กพร. / ผชช. / 
ทุกหน่วยงานใน 

ปส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการบริหารองค์กรไปสู่ Smart OAP 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
4. พัฒนาระบบติดตามและประเมนิผลดา้นการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่
ใช้ในการตัดสินใจของผู้บรหิาร 
5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายใน ปส. 
และจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะบคุลากรทาง
นิวเคลียร์และรังส ี
6. พัฒนามาตรฐานคณุภาพ ISO 9001 โดยการ
จัดท าคู่มือคณุภาพ (Quality Manual) และคู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบคณุภาพ ISO 
9001 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ปส. ได้รบัการรับรอง
คุณภาพการบริหารจดัการดา้นนิวเคลียร์และรังส ี

2. แผนงานสร้างนวัตกรรมการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการ (GECC) 

- 0.3000 1.2000 1.2000 1.2000 0.1000  

2. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการ
ทางด้านนิวเคลียร์และ
รังส ี

งบประมาณรวม : 4.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อการ
ให้บริการด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

- 0.3000 1.2000 1.2000 1.2000 0.1000 กพร. / กอญ. / 
กพม. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. จัดท าแผนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้าน
การก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรงัสี ด าเนนิการ
ตามแผนโดยมุ่งเรื่อง NSW เป็นล าดับแรก 
3. สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้
นวัตกรรมการให้บริการแก่สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี โดยใช้พื้นที่ของศูนย์ปรมาณู
เพื่อสันติประจ าภูมิภาค ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร ระยอง เชียงใหม่ และสงขลา 
4. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียการให้บริการของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. รายงานผลการส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลมุทุกกระบวนงานบริการ และ
แผนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ
2. มีนวัตกรรมการให้บริการด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสีครอบคลมุ
ทุกกระบวนงานบริการ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ ผูร้ับบริการมคีวามรู้ความ
เข้าใจต่อนวัตกรรมการใหบ้ริการของ ปส. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อการ
ให้บริการของส านักงานปรมาณเูพือ่สันต ิ

3. แผนงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสทีี่ดี - - - - - -  
3. โครงการเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภยัด้าน
นิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างหน่วยงานก ากับ
ดูแลกับสถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
(Safety Together) 

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2562 - 2565) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : - 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : - 
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง : เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย/ความมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากร
ด้านนิวเคลยีร์และรังสี ท้ังภายในหน่วยงาน (ปี 
2563) และภายนอกหน่วยงาน (ปี 2565) 

- 


- - 
 

- - - คทง. KM / 
กตส. / กพม. 

4. โครงการสร้างความ
ตระหนักเชิงรุกแบบมี
ส่วนร่วมด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี (พ.ศ. 2562 - 
2568) 

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2562 - 2565) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีและ
กลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders) ที่จะต้องไดร้ับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
2. วางแผนสร้างความตระหนักเชิงรุกแบบมีส่วน
ร่วมด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

- - - - - - กยผ. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
และรังสี โดยการจัดประชุมหรือ Focus Group 
ร่วมกับกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมาย 
3. สร้างความตระหนักเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมด้าน
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
โดยการจัดกิจกรรม "OAP Nuclear Safety 
Culture" และประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและ
กลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders) มีความรู้ความ
เข้าใจด้านวัฒนธรรมความปลอดภยัทางนิวเคลียร์
และรังส ี
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(งบประมาณรวม 200.9921 ล้านบาท) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4.3421 61.2500 26.8500 31.3500 30.8500 31.3500  

1. แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ 2.2000 26.3500 26.8500 27.3500 30.8500 31.3500  
1. โครงการส่งเสรมิและ
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับ
นิวเคลียร ์

งบประมาณรวม : 42.2000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมส่งเสริม
และเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับนิวเคลียร์ เช่น การ
ผลิตสื่อมลัติมเีดีย การประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : 
1. มีการผลิตสื่อความรูเ้กี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสรีูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมต่อความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสีมาก
ยิ่งข้ึน 
3. ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นต่อการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี
ของ ปส. 

1.2000 7.0000 7.0000 7.0000 10.0000 10.0000 กยผ. 

ภารกิจพื้นฐาน ที่มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการก ากับดูแลมีประสิทธิภาพ 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2. โครงการสร้างความ
ตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร ์

งบประมาณรวม : 102.75000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ เช่น นิทรรศการสญัจร นิทรรศการ
ถาวร กิจกรรมรณรงค์ “รู้จัก มั่นใจ ปลอดภัย กับ 
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันต”ิ กิจกรรม
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบันิวเคลียร์ใน
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนสมัพนัธ์ เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และเช่ือมัน่ต่อการ
บริหารจดัการด้านความปลอดภัยของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ลดการต่อตา้น และสร้างแนว
ร่วม ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติให้มี
ความเจรญิก้าวหน้า นอกจากน้ีจะมีการต่อยอดให้
กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับ
ท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดความรู้ทีถู่กต้อง ด้าน
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี สู่ภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
 
 

1.0000 19.3500 19.8500 20.3500 20.8500 21.3500 กยผ. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูล องค์ความรู้ 
มาตรฐาน เพื่อการ
ก ากับดูแลฯ 

งบประมาณรวม : - ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. วิเคราะหร์ายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล องค์
ความรู้ และมาตรฐานเพื่อการก ากบัดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่จ าเป็นและ
ส าคัญในการปฏิบัตภิารกจิ 
2. รวบรวม จัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูล องค์
ความรู้ และมาตรฐานการก ากับดแูลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่จ าเป็นและ
ส าคัญ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ประเทศไทยมีระบบ
รวบรวมและจดัเก็บฐานข้อมลู องค์ความรู้ และ
มาตรฐานเพื่อการก าดับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้
เป็นสื่อในการพัฒนาบุคลากรได ้

- - - - - - คทง. KM / 
กตส. / กพม. 

2. แผนงานพัฒนาด้านดิจิทัล - 34.5000 15.0000 4.0000 - -  
4. โครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั
ของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันต ิ

งบประมาณรวม : 53.5000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2566) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : พัฒนาระบบการ
ให้บริการภาครัฐพื้นฐานผ่านระบบดิจิทัลของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมถึงระบบดิจิทลัที่

- 34.5000 15.0000 4.0000 - - กยผ. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ใช้ในการบริหารและด าเนินงานท่ัวไปภายใน
ส านักงานด้วย 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อใช้
ในกระบวนการก ากับดูแล และกระบวนการ
อนุญาต ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น รวมถึง
พัฒนาระบบฐานข้อมลูให้เช่ือมโยง บูรณาการ 
แลกเปลีย่นข้อมูลกับหน่วยงานใน ปส. และ
หน่วยงานภายนอกท่ีมีข้อมลู 

3. แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 0.8000 2.9000 2.9000 2.9000 2.9000 2.9000  
4. โครงการผลักดัน
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์
ของประเทศ (พ.ศ. 
2560 - 2569) ให้เกิด
อย่างเป็นรูปธรรม / 
โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนด้าน
นิวเคลียร์และรังสไีปสู่
การปฏิบัติ (ปี 2563) 

งบประมาณรวม : 13.3000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2563 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : ผลักดนันโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569) ให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงด าเนินการอื่น
ด้านนโยบาย งบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ประเทศไทยเกิดการพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรังสีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เปน็ไปตาม
มาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อบังคับทางกฎหมาย
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 

0.8000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 กยผ. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
5. โครงการประเมิน
ต้นทุนและมลูค่าทาง
เศรษฐกิจด้านนิวเคลยีร ์

งบประมาณรวม : 2.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564 - 2568) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : ศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจาก
การด าเนินงานก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ประจ าภูมิภาค 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : ปส. สามารถน าผลการ
วิเคราะหม์าใช้ส าหรับตัดสินใจในการบริหาร
องค์กรได ้

- 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 กยผ. 

4. แผนงานการด าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 1.3421 - - - - -  
6. การจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการพัฒนาด้าน
พลังงานปรมาณูใน
อาเซียน (ASEANTOM) 
/ โครงการขับเคลื่อน
การด าเนินการตาม
พันธกรณีและพัฒนา
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์

งบประมาณรวม : 1.3421 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
1. ด าเนินการตามพันธกรณีระหวา่งประเทศด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี
2. พัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่าง
ประเทศไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ 
3. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงาน
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลยีร์และรังส ี
4. เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลยีร์และรังส ี

1.3421 - - - - - กยผ. 
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 ชื่อแผนงาน/โครงการ รายละเอียดโครงการโดยสรุป 
งบประมาณในแต่ละระยะ (ล้านบาททศนิยม 4 ต าแหน่ง) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
และรังสีของประเทศ
ไทย (ปี 2563) 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น :  
1. ประเทศไทยด าเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีไดอ้ย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือ และ
แลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างกันได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
2. ประเทศไทยมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนใน
การพฒันาและรักษาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังส ี

5. งานเลขานุการ คณะกรรมการ พ.น.ส. - 0.4000 - - - -  
7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการประชุม
คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันต ิ

งบประมาณรวม : 0.4000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : (พ.ศ. 2564) 
กิจกรรมการด าเนินงาน : จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการประชุมคณะกรรมการ พ.น.ส. ให้
สูงขึ้น สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
และลดการใช้กระดาษ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น : การประชุมคณะกรรมการ 
พ.น.ส. มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการประชุมตา่งๆ ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าเอกสารการประชุม 

- 0.4000 - - - - กยผ. / คทง. 
ดิจิทัล 
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 กอง/หน่วยงานภายใน  อักษรย่อ 

 ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง   
  เลขาธิการ : ลปส. 
  รองเลขาธิการ : รอง ลปส. 
  ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู : ทปษ. 
  ผู้เชี่ยวชาญ : ผชช. 

 กอง/หน่วยงานภายใน   
  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. 
  

 
 

  

หน่วยงานภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติและอักษรย่อ 



 

88 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ของส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

 กอง/หน่วยงานภายใน  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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 ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง  
1 นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2 นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์ 
3 นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร

จัดการด้านพลังงานปรมาณู 
4 นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ

ประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี 
5 นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

ทางรังสี 
 ส านักงานเลขานุการกรม  
6 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ รักษาการแทนเลขานุการกรม 
7 นางสาวดรุญณี แก้วสระแสน หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
8 นายวีระชัย จันลุน หัวหน้ากลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
9 นางผกานันท์ เมฆวิไล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง 
10 นางอ าไพรวัลย์ วรรณชา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัสดุ 
11 นายเอนก  โคตรบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
12 นางสาวอัญชลี คงศรี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
13 นางสกาวรัตน์ มณีกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
14 นางสาวสมใจ ยกทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
15 นายพนม แพทย์คุณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
16 นายปฏิภาณ ประเสริฐกุลศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
17 นายปฐมพล กมลศุภสิริ นักทรัพยากรบุคคล 

 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  
18 นายภานุพงศ์ พินกฤษ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบที่ 1 
19 นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบที่ 2 
20 ดร.กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ หัวหน้ากลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี 
21 ดร.กิตติ์กวิน อรามรุณ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
22 นางสาววรัญญา ภิบาลวงษ ์ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
23 นางสาวศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน 
24 นางสาวริษา รีวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
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 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  
25 นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนวิเคลียรแ์ละ

รังสี 
26 ดร.รุจพันธ์ เกตุกล่ า หัวหน้ากลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ 
27 ดร.ทศดล สันถวไมตรี หัวหน้ากลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 
28 นายนฤพนธ์ เพ็ญศิริ หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 
29 นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 
30 นายจรูญ วรวาส หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
31 นางสาวศิธร ปถมสาคร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
32 ดร.กาหลง อุ่ยยะเสถียร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
33 ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
34 นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
35 นางรัตนาภรณ์ ชอบเพราะ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
36 นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
37 นายศึกษิต แสงแก้ว นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ช านาญการ 
38 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
39 นางสาวปิยะวรรณ ศรีกงพาน นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
40 นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
41 นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
42 นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
43 นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
44 นายฐิติเดช ตุลารักษ์ หัวหน้ากลุ่มประสานงานระหว่างประเทศ 
45 นายเกษม ขาวมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
46 นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
47 นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
48 นางสาววรวรรณ รักษาสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
49 นางสาวพรพิมล สุดเสือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
50 นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
51 นางสาวกมลพร ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
52 นางสาวอารีรัตน์ นาคราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
53 นายสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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54 นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
55 นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
56 นางสาวนุชจรีย ์ สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
57 นางสาวจุรีพร เสือเดช นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
58 นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
59 นางสาวชลริธร บุญประสพ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
60 นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
61 นางสาวบุษบา ยศวังใจ นักวิชาการเผยแพร่ 
62 นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
63 นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
64 นางสาวนัยนา จรทะผา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย 
65 นายธงชัย สุดประเสริฐ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐาน

ก ากับดูแลความปลอดภัย 
66 ดร.วิทิต ผึ่งกัน หัวหน้ากลุ่มกลุ่มมาตรฐานการวัดทาง

นิวเคลียร์และรังสี 
67 นายสุขใจ เกียรติศักดิ์วัฒนา หัวหน้ากลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี 
68 นางดารุณี พีขุนทด หัวหน้ากลุ่มกลุ่มชีววิทยารังสี 
69 ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย 
70 นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาด้านความม่ันคงและ

พิทักษค์วามปลอดภัย 
71 ดร.ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
72 ดร.สุภัทรา โรเบิร์ต นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
73 ดร.สมบูรณ์ โตอุตชนม์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
74 ดร.หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
75 นางสุมาลี นิลพฤกษ์ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
76 นางจิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์ นักชีววิทยารังสีช านาญการพิเศษ 
77 นางสุนทรี แก้วผลึก  นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
78 นางสาวสุประวีณ์ ศิริบุญประภพ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
79 นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
80 นางสาวนาฏนลิน ศาสตรี นักชีฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
81 นางเฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
82 นางสาวลีดา มิตรายน นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
83 นายธนพล เดชวิริยะกิจ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
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84 นายพงษปณต รินทตยาธรณ์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
85 ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
86 ว่าที่ ร.ต.สุรัตน ์ หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
87 นางสาวโชติมา ทองทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
88 นายเอกพล นวพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
89 นางสาวศิริธร ธรรมวัฒน ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 กลุ่มกฎหมาย  
90 นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
91 นางนฤมล อุทโยภาศ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
92 นางสาวยุพเรศ มีความดี นิติกรปฏิบัติการ 
93 นายอิศรา พงศ์มโนภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภูมิภาค  
94 นางสิริวรรณ เรืองรอง หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
95 นางโมรีพัฐฐ์ ล าเจียกเทศ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
96 นายเกษม ดีศร ี นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
97 นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
98 นางสาวกุลนงค์ เตชะสุรยิวรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
99 นางสาววราภรณ์ วิชาชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน  
100 นางสาวนงลักษณ์ ภูวิภิรมย ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
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ที่ปรึกษา 

1. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้จัดท า 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นส่วนรำชกำรระดับเทียบเท่ำกรม สังกัดภำยใต้
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั่วประเทศ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อก ำหนด และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้ผู้ใช้งำน ประชำชน และสิ่งแวดล้อม เกิด
ควำมปลอดภัย และสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยมีเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ (ลปส.) เป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด ซึ่งนำงสำววิไลวรรณ  ตันจ้อย เลขำธิกำรส ำนักงำน
ปรมำณูเพ่ือสันติ ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นกำรสำนต่อนโยบำยเดิม
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมต่อเนื่อง และสร้ำงสรรค์ภำรกิจงำนใหม่ควบคู่กัน เพ่ือพัฒนำ
องค์กรให้ก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง ยั่งยืน มำกยิ่งขึ้น โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กรให้มุ่งไปสู่
กำรเป็นองค์กรอัจฉริยะ (SMART OAP) ที่มีกำรด ำเนินงำนโปร่งใส ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
และมีขีดสมรรถนะสู ง มุ่ งก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี  ตำมหลัก
มำตรฐำนสำกล (3S) ได้แก่ ควำมปลอดภัย (Safety) ควำมมั่นคงปลอดภัย (Security) และกำร
พิทักษ์ควำมปลอดภัย (Safeguards) ซ่ึงมีเป้ำหมำยทีส่ ำคัญ ที่จะต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย (safety) มีกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรเตรียมควำมพร้อมระงับเหตุ
ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีของภูมิภำค กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรก ำกับดูแล กำรก ำกับ
ดูแลเทคโนโลยีใหม่ และกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย 

2. ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (security) มีควำมพร้อมในกำรเป็นศูนย์ควำมร่วมมือด้ำน
นิติวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ มีระบบควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ และระบบสนับสนุนกำร
ตัดสินใจในสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ รวมทั้งกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำม
มั่นคงปลอดภัย 

3. ด้ำนกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย ( safeguards)  ได้ รับกำรยอมรับจำกทบวง
กำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ด้ำน
กำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ เพ่ิมศักยภำพภำรกิจงำนด้ำนกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย
ทำงนิวเคลียร์ และเป็นผู้ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นั้น ปส. มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ เพ่ือตอบ
โจทย์ต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ระดับประเทศ ดังนี้ 
 1. มุ่งพัฒนำงำนด้ำน Safety ให้สอดคล้องตำม พ.ร.บ.พลังงำนนิวเคลียร์ฯ และ
มำตรฐำนสำกล 
 2. วิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 
 3. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนมำตรวิทยำ 
 4. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 
 5. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย/ควำมมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์
และรังสี (ภำยในองค์กร) 
 6. พัฒนำกำรบริกำรด้วยระบบดิจิทัล 
 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2560 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 

(๑) เป้าหมายที ่3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

 เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและ
ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

 เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 

 เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง
ทั้งระบบของประเทศ ให้มีควำมพร้อมในกำรป้องกันและรักษำอธิปไตยของ
ประเทศ รวมทั้งสำมำรถติดตำม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหำควำมม่ันคงทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณำกำรให้มีควำมพร้อมและเพียงพอต่อกำร
ป้องกันภัยคุกคำมทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยท่ี ๓.๓ กำรพัฒนำระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติ
และกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมให้มีประสิทธิภำพ 

 เพ่ือให้มีควำมพร้อมเผชิญกับสภำวะไม่ปกติ ภัยคุกคำมทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคำมรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงแท้จริง โดย
พัฒนำปรับปรุงนโยบำย แนวทำง ระบบ กลไกกำรบริหำรจัดกำร ตลอดถึงแผนกำร
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภำพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัย
ทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนำคต ผลักดันให้ทุกภำคส่วนมีกำรฝึกร่วมกันในทุก
ขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่องจริงจังจนสำมำรถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกัน
อย่ำงบูรณำกำรของทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภำพ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับกำรแบ่งปันข้อมูล ทรัพยำกร กำรพัฒนำเทคโนโลยี
และกำรฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติต่ำงๆ อย่ำงแท้จริง 
สำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ในระดับชำติไปจนถึงระดับ
ท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องให้มีควำม
ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคง
กับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

 เพ่ือสร้ำงเสริมควำมสงบ สันติสุข ควำมมั่นคง และควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ให้กับประเทศชำติ ภูมิภำค และโลก อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศท่ีจะรองรับปัญหำร่วมกันได้ 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่ ๔.๓ กำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค โลก รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ 

 เพ่ือให้ควำมมั่นคงในภำพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค และโลก มี
กำรพัฒนำไปสู่สันติสุขอย่ำงแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้
กำรด ำเนินกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเป็นไปตำมหลักกำรปฏิบัติสำกล 
กฎหมำย และควำมตกลงระหว่ำงประเทศ พร้อมค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
รัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชำชนต่อประชำชน สร้ำงเสริมควำมร่วมมือกับ
นำนำชำติในกำรป้องกันและระวังภัยคุกคำมทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนำควำมร่วมมือ
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภำคแม่น้ ำโขง อำเซียน รวมถึง
ระหว่ำงมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตกำรณ์ส ำคัญ อำทิ ควำมอดอยำก ภัยพิบัติ
ขนำดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบำทของไทยในเวทีควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศและ
กำรรักษำสันติภำพของสหประชำชำติให้นำนำประเทศตระหนักและให้กำรยอมรับ
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ถึงควำมส ำคัญ รวมไปถึงกำรเสริมสร้ำงพลังบวกหรืออ ำนำจแบบนุ่มนวลของไทย 
โดยอำศัยกำรส่งเสริมและเผยแพร่ภำพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ศำสตร์พระรำชำ ควำมนิยมวิถีไทย สินค้ำไทย ฯลฯ 
ผ่ำนควำมสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทุกระดับและทุกช่องทำง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
ม่ันคงแบบองค์รวม 

 เพ่ือให้กลไกส ำคัญต่ำงๆ ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งเสริม
และสนับสนุนกำรบริหำรและพัฒนำประเทศได้อย่ำงแท้จริงเป็นรูปธรรม มีกำรใช้
หลักธรรมำภิบำล และกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถขจัดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจัง เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำ
หน่วยงำนรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่ ๕.๑ กำรพัฒนำกลไกให้พร้อมส ำหรับกำร
ติดตำม เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงแบบองค์รวม
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 เพ่ือให้เกิดควำมพร้อมรองรับปัญหำได้ทุกรูปแบบทุกระดับและทุก
ช่วงเวลำอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภำพ โดยเสริมสร้ำงพร้อมทั้งยกระดับ
กลไกหน่วยงำน เช่น กองทัพไทย กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
เป็นต้น และกฎหมำยที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนำขึ้นใหม่ ผ่ำนทำงกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือและกำรปฏิบัติกับทุกภำคส่วน มีเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
พัฒนำกำรวำงแผนและเตรียมควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำนก ำหนดหน่วยงำนและ
ผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหำ สัมมนำระดมควำมคิดเห็น 
ตลอดจนให้กำรสนับสนุนในทุกด้ำน อย่ำงต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ยำมปกติหรือยำม
สงบ มีกำรตรวจสอบและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องตำมหลักธรรมำภิบำลที่
สอดคล้องกับบริบทและควำมก้ำวหน้ำของยุคสมัย พร้อมทั้งสำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงควำมเชื่อมโยงกับทุกภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง และ
ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและมีประสิทธิภำพ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1 ด ำเนินกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนสำกล อย่ำงเข้มงวด 
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้งำน ประชำชน และสิ่งแวดล้อม 

 3.2 เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และส่งเสริมกำรบูรณำกำรด้ำนกำร
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ ในภูมิภำคอำเซียน และระหว่ำงองค์กรนำนำชำติ สร้ำงและ
พัฒนำควำมร่วมมือ ควำมช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนนิวเคลียร์และรังสี
ระหว่ำงกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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 3.3 พัฒนำศักยภำพในกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดยบูรณำกำรกำรท ำงำน และมีกำร
ฝึกซ้อมเผชิญและรับมือเหตุฉุกเฉินทำงด้ำนนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ร่วมกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส ำคัญด้ำนกำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตร

ในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐำนทำงพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้ำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดโครงสร้ำงธุรกิจกำรเกษตรด้วยกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภำพสูงและขับเคลื่อนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตทั้งเชิงปริมำณและมูลค่ำ
และควำมหลำกหลำยของสินค้ำเกษตร เพ่ือรักษำฐำนรำยได้เดิมและสร้ำงฐำน
อนำคตใหม่ที่สร้ำงรำยได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภำพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้สูงข้ึน 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยท่ี ๑.๒ เกษตรปลอดภัย 
 สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องควำมส ำคัญของ

มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร จูงใจและวำงกรอบให้
เกษตรกรและผู้ผลิตท ำกำรผลิตสินค้ำที่สอดคล้องกับมำตรฐำน และเข้ำสู่ระบบ
มำตรฐำนกำรจัดกำรคุณภำพทำงกำรเกษตรที่ได้รับกำรรับรองจำกสถำบันที่มีควำม
น่ำเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ควำมรู้เกษตรกรด้ำนกระบวนกำรผลิตตำมมำตรฐำนสำกล
เพ่ือมุ่งสู่กำรเลิกใช้สำรเคมีในภำคเกษตร กำรเพ่ิมพ้ืนที่และปริมำณกำรผลิตเกษตร
อินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่เกษตรกรในกำรท ำ
เกษตรปลอดสำร และเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรท ำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุน
กลไกทำงกำรตลำดแก่เกษตรกรที่ต้องกำรท ำกำรเกษตรอินทรีย์ กำรพัฒนำระบบ
กำรตรวจรับรองคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ ส ำหรับกำรตรวจสอบที่มำของสินค้ำในทุกขั้นตอนให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
 อุตสำหกรรมและบริกำรไทยต้องพร้อมรับมือและสร้ำงโอกำสจำกควำม

ท้ำทำยที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ ๔ ที่เป็นผลของกำรหล่อหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภำพ และเทคโนโลยีทำงกำยภำพเข้ำด้วยกัน 
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรวดเร็วเป็นวงกว้ำงและ
ลึกซึ้งทั้งระบบอย่ำงที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน ประเทศไทยจึงจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
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พ้ืนฐำนโครงสร้ำงอุตสำหกรรมและบริกำร โดยสร้ำงอุตสำหกรรมและบริกำรแห่ง
อนำคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนำแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนำคต เพ่ิมบุคลำกรที่มีทักษะและควำมรู้ตำมควำมต้องกำรของ
ตลำด สร้ำงระบบนิเวศอุตสำหกรรมและบริกำรที่เหมำะสม และสนับสนุนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอย่ำงยั่งยืน 

 
  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่ ๒.๒ อุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์

ครบวงจร 
 อำศัยควำมเชี่ยวชำญด้ำนบริกำรกำรแพทย์ของไทยเพ่ือสร้ำงอุตสำหกรรม

ที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพ่ือรองรับควำมต้องกำรใช้บริกำรกำรแพทย์ที่จะเพ่ิมมำกขึ้น
ทั้งจำกสังคมผู้สูงอำยุ และควำมต้องกำรกำรแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นจำกทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือน ำไปสู่ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ โดยกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครอบคลุมกำรผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์
กำรแพทย์ กำรผลิตอวัยวะเทียม กำรผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์กำรแพทย์ กำร
ผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และกำรให้บริกำรกำรแพทย์ที่ เกี่ยวข้อง
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยีกำรแพทย์ใหม่ๆ 
เพ่ือเพ่ิมคุณภำพชีวิตให้กับคนไทย กำรน ำ เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในบริกำร
กำรแพทย์ เพ่ือลดต้นทุนกำรรักษำพยำบำล ยกระดับกำรให้บริกำรกำรแพทย์อย่ำง
มีคุณภำพในระดับสำกล และสร้ำงควำมมั่นคงให้กับระบบสำธำรณสุขของไทย 
พร้อมทั้งกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์และบริกำรท่องเที่ยวเพ่ือสุขภำพ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรส่งเสริมและดูแลสุขภำพและรักษำผู้ป่วยทั้งด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับประเทศไทยในกำรก้ำวสู่กำรเป็น

ศูนย์กลำงเศรษฐกิจอำเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส ำคัญของภูมิภำคเอเชีย ในยุค
ของกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้ำงพื้นฐำน
จะครอบคลุมถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำยภำพในด้ำนโครงข่ำยคมนำคม พ้ืนที่และ
เมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกและลดต้นทุนในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ บริกำร เงินทุน บุคลำกร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชำคมโลก 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่ ๔.๔ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

 สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในกำรร่วมสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมจำก
ภำคเอกชน มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนวิจัยหรือมหำวิทยำลัยชั้นน ำของโลก เพ่ือ
สร้ำงและถ่ำยทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐำนและเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือกำรใช้ประโยชน์
ในเชิงพำณิชย์ได้จริง ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ทั้งในภำครัฐและเอกชน 
พร้อมทั้งกำรสร้ำงระเบียงทำงด่วนดิจิทัล และเสริมสร้ำงควำมรู้และโอกำสในกำร
เข้ำถึงโครงข่ำยบรอดแบนด์หลำกรูปแบบตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ โดยมี
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รูปแบบกำรเชื่อมโยงด้ำนดิจิทัลที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันในระดับสำกลทั้งภำครัฐ
และเอกชน รวมถึงกำรวำงกรอบในกำรจัดกำรทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ให้เพียงพอ
รองรับบริกำรที่มีคุณภำพในรำคำที่ประชำชนทั่วไปเข้ำถึงได้ มีกำรสนับสนุนธุรกิจ
แบบแพลตฟอร์ม ที่ท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำนบริกำรในโลกดิจิทัลใหม่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพของงำนบริกำรและบริหำรของภำครัฐและเอกชน และสร้ำงควำม
มั่นคงในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยดิจิทัลเชื่อมต่อกับโลก และกำรสนับสนุนและเร่งรัด
กำรน ำวิทยำศำสตร์ข้อมูล ปัญญำประดิษฐ์และหุ่นยนต์ กำรออกแบบที่ค ำนึงถึง
ผู้ใช้เป็นศูนย์กลำง มำใช้ในภำคกำรผลิตและบริกำร เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในรูปแบบที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลหลำกหลำย
แหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเพ่ิมศักยภำพคนในสังคมด้วยกำรเข้ำถึงควำมรู้ 
เครื่องมือบนพ้ืนฐำนของธรรมำภิบำลข้อมูล ซึ่งครอบคลุมควำมปลอดภัยไซเบอร์  
ควำมมีจริยธรรม และกำรไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงด้ำนพลังงำน โดยกำรจัดหำและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำน 
บริหำรจัดกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพและมีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม มีรำคำที่
เหมำะสม และกำรสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่รองรับกำรใช้พลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ 
เพ่ือสนับสนุนภำคกำรผลิต บริกำร และกำรขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือกในสัดส่วนที่มำกขึ้น ตลอดจนพัฒนำระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำอัจฉริยะ สร้ำงและรวบรวมผู้เชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนวิจัยผ่ำนกำรสร้ำง
แรงจูงใจต่ำงๆ เพ่ือให้มีควำมพร้อมกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอนำคต 
รวมทั้งกำรสร้ำงผลงำนที่ช่วยให้ผู้ประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชนสำมำรถน ำไป
พัฒนำต่อยอดในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงเต็มที่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1 ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศจำกกำรใช้
ประโยชน์จำกพลั ง งำนนิว เคลียร์  มุ่ ง เน้นกำร เ พ่ิม  Productivity ผ่ ำน  4 
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ภำคเกษตร ภำค SMEs ภำคบริกำร และภำคแรงงำน โดย
เปลี่ยนควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ควำมได้เปรียบทำงชีวภำพ และควำม
ได้เปรียบทำงวัฒนธรรมเป็นควำมได้เปรียบเชิงแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ เพ่ือสนับสนุน 5 กลุ่มอุตสำหกรรม ดังนี้ 

  - กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ 
  - กลุ่มสำธำรณสุขและเทคโนโลยีกำรแพทย์ 
  - กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
  - กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
  - กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรมและบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 

 3.2 ก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี ที่เป็นต้นแบบและ
เป็นศูนย์กลำงทำงมำตรวิทยำรังสีในกลุ่มอำเซียน พร้อมทั้งพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงคุณภำพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) และ
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ยกระดับมำตรฐำนของห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดและทดสอบสอบเทียบทำงรังสีเข้ำสู่
ระดับปฐมภูมิ ตำมโครงกำรมำตรวิทยำทำงรังสีแห่งชำติ ครอบคลุมห้องปฏิบัติกำร
มำตรฐำนทำงรังสี 

 3.3 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถและด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสนับสนุน
กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงต่อเนื่อง รองรับและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
แบบใหม่ และสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจในสำขำที่มีกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี เช่น กำรเกษตร กำรแพทย์ เป็นต้น 

 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) เป้าหมายที่ ๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 มีข้อก ำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะกำรใช้พ้ืนที่
ตำมศักยภำพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกำรพัฒนำ “เมืองน่ำอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำ
แผนผังภูมินิเวศ กำรพัฒนำเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสำหกรรม รวมถึง
พ้ืนที่อนุรักษ์ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมทำงภูมินิเวศ พัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบ
ตำมแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่ำงยั่งยืน ลดกำรปลดปล่อยมลพิษและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษำและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อุทยำนธรณีวิทยำ แหล่งโบรำณคดี มรดกทำง
สถำปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่ ๔.๓ จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและ
ค่ำมำตรฐำนสำกล 

 โดยปรับปรุงมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมของประเทศตำมมำตรฐำนสำกล และ
บังคับใช้มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมด้ำนดิน น้ ำ อำกำศ ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ  และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพกับทุกภำคส่วนอย่ำงเคร่งครัด กำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ระบบจัดกำรมลพิษก ำเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟ้ืนฟูผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้ำนดิน น้ ำ อำกำศ ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอัน
เกิดจำกโครงกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ มีกำรพัฒนำและใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยกำร
จัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง ด้วยเป้ำหมำย ๓R (Reduce, Reuse, 
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Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกก ำกับดูแลกำรจัดกำรขยะและมลพิษอย่ำงเป็นระบบทั้ง
ประเทศ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1 ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมำตรฐำนสำกล ซึ่งครอบคลุมเรื่องกำรบริหำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 
ซึ่งเป็นของเสียอันตรำยที่อำจส่งผลกระทบต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อมได้ หำกไม่
มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลที่มี
ประสิทธิภำพ 

 

4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 

 เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 หน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส ให้กำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐ
อย่ำงอ่ืนให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี สร้ำงประโยชน์สุขแก่
ประชำชน 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑.๑ กำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐได้
มำตรฐำนสำกลและเป็นระดับแนวหน้ำของภูมิภำค 

 ปรับรูปแบบและวิธีกำรด ำเนินกำรของภำครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบ
วงจร และหลำกหลำยรูปแบบตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร มีควำมร่วมมือกับ
ภำคีอ่ืนๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติงำนของภำครัฐให้มีลักษณะบูรณำกำร 
สำมำรถส่งเสริมภำรกิจของภำคส่วนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรปรับปรุงบทบำทและ
กลไกภำครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบกำร กำร
ก ำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกิจภำคเอกชนทุกขนำด
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่ ๑.๒ ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะต่ำงๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ 

 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนและ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ เพ่ือกำรพัฒนำ
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นโยบำยและกำรให้บริกำรภำครัฐ มีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร เพ่ือให้สำมำรถติดต่อรำชกำรได้
โดยง่ำย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย และตรวจสอบได้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 ทุกภำคส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพำะกำร
สร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลำกร
ภำครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตัวและละอำย
ต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภำคีองค์กร
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชน ประชำชน และภำคีต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำร
สอดส่อง เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบำะแสกำรทุจริต และตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐและภำคส่วนอ่ืนๆ โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่ ๖.๑ ประชำชนและภำคีต่ำงๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำยที่เกิด
จำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน จัดให้มีมำตรกำร
และกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร กำรรณรงค์ให้ควำมรู้ ต่อต้ำน หรือชี้เบำะแส
กำรทุจริต โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบ
กำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภำพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

 กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับมีเท่ำที่จ ำเป็น ทันสมัย มีควำมเป็นสำกล 
มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ กำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่
น ำไปสู่ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนต่ำงๆ เอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

  - ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่  ๗.๓ กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เท่ำเทียม 

 มีกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรใช้กฎหมำย บังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
เคร่งครัด ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้
ในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรใช้กฎหมำย ป้องกันกำรกระท ำผิดและจับกุม
ผู้กระท ำผิดได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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 3.1 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 และกฎหมำยอื่น
ที่เก่ียวข้อง อย่ำงเข้มงวด จริงจัง เป็นธรรม และครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมรับรู้ทำงด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งกับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน และบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์
และรังสี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 

 3.2 ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรและพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีควำม
ทันสมัย จัดตั้งศูนย์กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่
จ ำเป็น และน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
ประชำชน เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ใน
กำรให้บริกำร รวมถึงช่วยลดต้นทุนและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

  

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) ประเด็น ความม่ันคง 

๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยที่ 1 ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
เพ่ิมข้ึน 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ : เตรียมควำมพร้อมกำร
ด ำเนินกำร กำรประสำน และกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี ให้ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ
และเอกชนมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย กำรบรรเทำ
ภัย กำรระงับเหตุ และกำรฟ้ืนฟู ตลอดจนให้มีกำรบริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันท่วงทีในทุกสถำนกำรณ์ที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

 แนวทำงกำรพัฒนำ :  (ส่วนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักรและกำรพัฒนำประเทศ) 5.  ป้ อ ง กั น และแ ก้ ไ ข
ปัญหำกำรก่อกำรร้ำย มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำร
ก่อกำรร้ำย ซึ่งเน้นกำรก่อกำรร้ำยที่มีส่วนเชื่อมโยงมำจำก
ต่ำงประเทศ ที่อำจใช้ประเทศไทยเป็นสถำนที่ก่อเหตุ  เป็น
ทำงผ่ำน หรือเป็นแหล่งระดมเงินทุนสนับสนุนแหล่งพักพิง แหล่ง
จัดหำอำวุธและทรัพยำกร รวมทั้งกำรแสวงประโยชน์ของประเทศ
ให้สนับสนุนแก่กำรก่อกำรร้ำยในทุกด้ำน ตลอดทั้งกำรบ่มเพำะ
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แนวคิดสุดโต่งนิยมควำมรุนแรงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ อย่ำง
แพร่หลำย ไปจนถึงกำรเกิดขึ้นมำของเทคโนโลยีใหม่ เช่น 
ปัญญำประดิษฐ์ และโดรน โดยเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของไซเบอร์ 
ซึ่งในทำงหนึ่งสำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีและ
คุณประโยชน์ในกำรพัฒนำให้เกิดควำมสะดวกสบำยแก่ชีวิต แต่
อีกทำงหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะก่อผลคุกคำมด้ำนก่อกำรร้ำยที่ส ำคัญ
ได้ โดยมีแนวคิดในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 

 (๑) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรง 
 (๒) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำยรูปแบบใหม่ 
 (๓) กำรป้องกันและแก้ไขกำรโฆษณำชวนเชื่อของกลุ่มก่อกำรร้ำย  
 (๔) กำรป้องกันและรับมือกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรม

สนับสนุนกำรก่อกำรร้ำย 
 (๕) กำรสกัดก้ันและเฝ้ำระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรมกำร

ก่อกำรร้ำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และ 
 (๖) กำรสกัดกั้นและเฝ้ำระวังกำรเป็นทำงผ่ำนและแหล่งจัดหำ

ทรัพย์สิน อำวุธ และที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อกำรร้ำย 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย : 1. ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหำยำเสพติด ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและพัฒนำ
ประเทศ 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
 1. ผลักดัน พ.ร.บ.พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ให้

เกิดกำรบังคับใช้อย่ำงสมบูรณ์ เพ่ือรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ รองรับภัย
คุกคำมและกำรก่อกำรร้ ำย  ร่ วมกับผู้ ประกอบกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน 

 2.  เ พ่ิมศักยภำพในกำรป้ องกัน  (Prevention)  ตรวจจับ 
(Detection) และกำรตอบโต้ (Response) เหตุควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ หรือภัยคุกคำมควำมมั่นคงในสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งผลักดันองค์กรให้ไปสู่
กำรเป็นศูนย์นิติวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภำคอำเซียน เพ่ือ
สร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยกำรพัฒนำศักยภำพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ : ๓. พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำปรับปรุงนโยบำย แนวทำง ระบบ 
กลไกกำรบริหำรจัดกำร ตลอดถึงแผนกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้
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ชัดเจน มีประสิทธิภำพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุก
ประเภททั้งในปัจจุบันและอนำคต ผลักดันให้ทุกภำคส่วนมีกำร
ฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่องจริงจังจนสำมำรถปฏิบัติได้
จริง เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกันอย่ำงบรูณำกำรของทุกภำคส่วน 
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภำพชัดเจนเป็น
รูปธรรม ยกระดับกำรแบ่งปันข้อมูล ทรัพยำกร กำรพัฒนำ
เทคโนโลยี และกำรฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้ำใจขั้นตอนกำร
ปฏิบัติต่ำงๆ อย่ำงแท้จริง สำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรได้
ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชำติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึง
พัฒนำปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องให้มีควำม
ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 

 (๑) กำรพัฒนำศักยภำพระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติให้พร้อม
เผชิญกับภำวะไม่ปกติและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงบูรณำกำร 
มุ่งเน้นให้หน่วยงำนได้มีกำรพัฒนำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ แผน แนวทำงปฏิบัติ ให้พร้อมเผชิญกับภำวะไม่ปกติ 
กำรพัฒนำและเชื่อมโยงระบบกำรแจ้งเตือนและเฝ้ำระวัง ระบบ
กำรสื่อสำร กำรมีเลขหมำยฉุกเฉินเลขหมำยเดียวทั่วประเทศ กำร
จัดกำรข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์  กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล กำรพัฒนำทีมปฏิบัติกำรเฉพำะกิจ กำรบูรณำกำรกำร
ท ำงำนระหว่ำงพลเรือนและทหำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
หลักสูตรให้ควำมรู้ ตลอดจนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ฝึกอบรมและกำรฝึกซ้อมในกำรทดสอบแผน แนวทำงปฏิบัติ 
โดยเฉพำะกำรจัดฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ 

 (๒) กำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภำพ ของทุก
ภำคส่วนให้มีควำมตระหนักและควำมเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะ
ประชำรัฐ โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและ
เอกชน กำรพัฒนำเครือข่ ำยควำมร่วมมือและกลไกกำร
ประสำนงำน กำรเสริมสร้ำงกำรตระหนักรู้และจิตส ำนึกด้ำน
ควำมมั่นคง กำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเตรียมพร้อมที่
หลำกหลำยให้ประชำชนได้รับทรำบ อำทิ แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
พ้ืนที่หลบภัย และแผนอพยพ และส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนภัย
พิบัติของชุมชน เพ่ือสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรและฟ้ืนฟู
ชุมชนจำกภัยพิบัติ 

 (๓) กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกำรเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคำม
กับต่ำงประเทศโดยส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมกับต่ำงประเทศ ภำยใต้กลไกควำม
ร่วมมือระดับทวิภำคีและพหุภำคี โดยเฉพำะประเทศเพ่ือนบ้ำน 
ประชำคมอำเซียน และกลุ่มภูมิภำคอ่ืน เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ 
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กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ ผ่ำนกำรฝึกซ้อม
ร่วม และกำรมีแผนอพยพคนไทยในต่ำงประเทศกรณีเกิด
วิกฤตกำรณ์ที่ส่งผลกระทบกับคนไทยในต่ำงประเทศ และ 

 (๔) กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์มีกำรบูรณำกำรและผนึกก ำลัง
ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศำสตร์ โดยกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนทุก
ภำคส่วนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรวิกฤตกำรณ์ กำรผนึกก ำลัง
ร่วมกันเป็นภำคีเครือข่ำยในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศำสตร์ กำร
เชื่อมโยงกำรท ำงำนกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนได้มีกำรก ำหนดแผนหรือ
แนวทำงด ำเนินกำรแผนบริหำรธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนมีกำรบูร
ณำกำรแผนในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงส่วนกลำง 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย : 2. กองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำม
มั่นคงมีควำมพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคำมทุกรูปแบบทุกมิติ
และทุกระดับควำมรุนแรง 

 

 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
 1. ขับเคลื่อนแผนแม่บทในกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม ระงับ 

และฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 – 2565 
โดยเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันอันตรำย
จำกนิวเคลียร์และรังสี กำรวำงแผน กำรเตรียม กำรปฏิบัติงำน 
รวมทั้งกำรจัดกำรต่อผู้ประสบเหตุกรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และ
รังสีในพ้ืนที่เกิดเหตุ 

 2. พัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์
และรังสีเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพของประเทศ ในกำรประเมินควำม
เสี่ยงและกำรเข้ำระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี ผ่ำนกำร
ท ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
ทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยมุ่งเน้นพ้ืนที่ภำคตะวันออก 
ก่อนขยำยผลไปสู่พื้นที่อ่ืนทั่วประเทศ 

4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำน
ควำมมั่นคงกับอำเซียน และนำนำชำติรวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่ภำครัฐ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ : ๓. กำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค โลก รวมถึงองค์กรภำครัฐ และที่มิใช่ภำครัฐ 
เน้นควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และ
ประชำชนต่อประชำชนผ่ำนกำรส่ง เสริมควำมร่วมมือกับ
นำนำชำติ ในกำรป้องกันและระวังภัยคุกคำมทุกรูปแบบ พร้อม
พัฒนำควำมร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพำะผ่ำน
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กำรทูตเชิงมนุษยธรรมและกำรทูตเพ่ือกำรพัฒนำ รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมบทบำทของไทยในเวทีควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ และ
กำรรักษำสันติภำพของสหประชำชำติ  โดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 

 (๑) เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกัน (win-
win) บนพื้นฐำนควำมไว้เนื้อเชื่อใจ 

 (๒) สร้ำงศักยภำพและส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบทวิภำคี 
ภูมิภำค และพหุภำคี เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

 (๓) ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในทุกระดับ และสำนควำมสัมพันธ์กับ
ผู้น ำรุ่นใหม่ 

 (๔) ขยำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือสร้ำงศักยภำพของ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้ำของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงของไทย 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำในเชิงรุก 

 (๕) มีกำรแลกเปลี่ยนระดับประชำชนเพ่ือเสริมสร้ำงให้ ไทยเป็น
พหุสังคมที่เข้มแข็ง และ 

 (๖) กระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐ กับกลุ่มเยำวชน/
นักเรียนไทย/กลุ่มเป้ำหมำยในต่ำงประเทศ ด้วยกำรพัฒนำ
ศักยภำพ หรือกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำงๆ รวม
ไปถึงกำรพัฒนำอำชีพ 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย : ๒. ประเทศไทยมีบทบำทเพ่ิมขึ้นในกำร
ก ำหนดทิศทำงและส่งเสริมเสถียรภำพของภูมิภำคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้ำในภูมิภำคอำเซียน 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
 ในฐำนะที่ประเทศไทยเป็นสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำติ 

ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ ( IAEA) จะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือปฏิบัติตำมพันธกรณีอย่ำงเคร่งครัด อันจะส่ง
ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศและประชำคมโลก เป็นกำรแสดง
จุดยืนกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติของประเทศไทย 
ตลอดจนก ำหนดบทบำทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมไทย นอกจำกนี้ยังได้ด ำเนินกำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรของ 
IAEA และองค์กำรระหว่ำงประเทศ ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำม
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ โดยประเทศไทยสำมำรถเข้ำเป็นภำคี
พันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนนิวเคลียร์และรังสี และเข้ำเป็น
ภำคีสนธิสัญญำ อนุสัญญำ ควำมตกลง ข้อตกลง และบันทึกควำม
เข้ำใจ ทั้งระดับทวิภำคีและพหุภำคี รวมทั้งผลักดันให้ผู้เชี่ยวชำญ
ของประเทศไทยเข้ำไปมีบทบำทในองค์กำรระหว่ำงประเทศให้
มำกยิ่งขึ้น 
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(2) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ : พัฒนำและยกระดับ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคุณภำพทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
ในทุกมิติ ตั้งแต่กำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรด้ำนนิวเคลียร์และ
รังสี กำรจัดตั้งและพัฒนำศักยภำพของห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดทำงนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นระดับ
ปฐมภูมิ กำรจัดตั้งห้องปฏิบัติกำรเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำทำง
นิวเคลียร์และรังสี กำรจัดหำเครื่องมือที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ และนวัตกรรม
ทำงด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

 

 

 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 แนวทำงกำรพัฒนำ : ๓. พัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม โดยกำร
ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรมลพิษ เพ่ือส่งเสริม
ภำคกำรผลิตทำงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุม
มลพิษในรูปแบบต่ำงๆ โดยมีประเด็นกำรวิจัยที่ส ำคัญ อำทิ กำร
ผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรลดของเสียจำก
ต้นทำง กำรจัดกำรขยะมูลฝอย น้ ำเสีย และของเสียอันตรำย กำร
น ำของเหลือทิ้งมำใช้ประโยชน์ 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย : 1. กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกำรเพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจสีเขียวอย่ำงยั่งยืน
เพ่ิมข้ึน 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
 ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนผลกระทบจำกเทคโนโลยี

ทำงด้ำนนิวเคลียร์และรังสีประเภทใหม่ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงำน ประชำชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำศักยภำพของประเทศในกำรรองรับกำรใช้งำน
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เทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเภทใหม่ในอนำคต เช่น เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย เทคโนโลยีฟิวชั่น เป็นต้น นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำร
วิจัยผลกระทบทำงรังสีจำกขยะและของเสียที่มีกำรปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อมของสถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีต่ำงๆ 

3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยด้ำนปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรม 

 แนวทำงกำรพัฒนำ : 2. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศที่ส ำคัญ ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติกำรวิจัย ศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง สถำบันวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยี ฐำนข้อมูลและดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ระบบสำรสนเทศกลำงเพ่ือเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชำติและนำนำชำติ 
รวมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศกลำง 
ภำยใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ควำมลับทำงกำรค้ำ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทำงปัญญำและ
ลิ ข สิ ท ธิ์  โ ด ย ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ ำ ง ภ ำ ค รั ฐ 
สถำบันกำรศึกษำและภำคเอกชน โดยบูรณำกำรควำมสำมำรถ
ของนักวิจัยภำยใต้สังกัดต่ำงๆ เพ่ือท ำงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้
เกิดกำรรับส่งข้อมูลได้อย่ ำงรวดเร็ วและละเ อียดมำกขึ้น 
เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยำวนำนและใช้พ้ืนที่น้อย 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนำดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สำมำรถท ำ
หน้ำที่ได้ตำมภำรกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทำงวิศวกรรมที่เลียนแบบ
สิ่งมีชีวิตเพ่ือท ำหน้ำที่แทน เป็นต้น ให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง 
และ 3. พัฒนำมำตรฐำน ระบบคุณภำพ และกำรวิเครำะห์
ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศและสอดรับ
กับควำมจ ำเป็นของอุตสำหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรม
ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สำมำรถส่งมอบสินค้ำและ
บริกำรที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศ หรือควำมต้องกำรเฉพำะที่ผู้ซื้อก ำหนด อันจะท ำให้
สินค้ำและบริกำรนั้นสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก 

 เป้ ำหมำยของแผนย่อย  :  1 .  จ ำนวนโครงสร้ ำ ง พ้ืนฐำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
ประเทศเพ่ิมข้ึน 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถและควำมเข้มแข็งในกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม 
ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือ
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สนับสนุนกำรก ำกับดูแลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  รวมทั้ง
ด ำเนินกำรพัฒนำงำนมำตรฐำนทำงรังสีก่อไอออนของชำติ และ
ยกระดับงำนบริกำรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล เป็นระบบ
มำตรฐำนอ้ำงอิงสูงสุดของประเทศ ตำมระบบมำตรฐำนสำกล 
ISO 17025 ครอบคลุมมำตรฐำนทำงรังสีทั้ง 7 ด้ำน ได้แก่ 

 (1) ด้ำนกำรวัดปริมำณรังสีภำยนอกร่ำงกำย 
 (2) ด้ำนกำรวัดควำมแรงรังสีและวัสดุอ้ำงอิงรังสี 
 (3) ด้ำนกำรวัดปริมำณรังสีแกมมำระดับสูง 
 (4) ด้ำนรังสีอ้ำงอิงในสิ่งแวดล้อมและอำหำร 
 (5) ด้ำนกำรตรวจวัดและประเมินค่ำปริมำณรังสีจำกภำยใน

ร่ำงกำย 
 (6) ด้ำนวัสดุนิวเคลียร์ 
 (7) ด้ำนกำรประเมินค่ำปริมำณรังสีด้วยมำตรวัดทำงชีววิทยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ 

๑) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม / ประเด็นปฏิรูปที่  2 
ปรับปรุงระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ 

๒) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 2.1 ฝึกซ้อมกำรบริหำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ร่วมกับหน่วยงำนในระดับสำกล และหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สำมำรถระงับ
เหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที รวมถึงพัฒนำบุคลำกรและจัดหำเครื่องมือที่ทันสมัย 

 2.2 พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณำกำร ส ำหรับกำรน ำเข้ำ 
ส่งออก กำรน ำผ่ำน และโลจิสติกส์ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand 
National Single Window) 

๓) กิจกรรม 
 ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัย 

๔) เป้ำหมำยกิจกรรม 
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 ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรยับยั้ง ตรวจจับ และห้ำมด ำเนินกำรที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือกำรก ำกับดูแลที่อำจ
น ำไปใช้ในกำรก่อกำรร้ำยทำงนิวเคลียร์ และมีกำรตอบสนองและบรรเทำ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องวิกฤตกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงทำงนิวเคลียร์และรังสี 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ 
และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำย
ฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกข้ึน สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำน
รำกและสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 

 วัตถุประสงค์ที่ 7  เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง 
(Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติ
ได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้ งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก 

๒) เป้าหมายรวมที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่
และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง
สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและ
บริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมี
กำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพและมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ 
ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อำทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและ
พัฒนำที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตและบริกำร 

 เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง เพ่ิม
กำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่
จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจ
ในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง ฐำน
ภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน (หลัก) 

 (3.1) วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมและผนึกก ำลังของทุก
ภำคส่วน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนควำมมั่นคง และมี
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ศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ที่เกิดจำกภัยคุกคำมทั้งภัยทำงทหำร
และภัยคุกคำมอ่ืนๆ และวัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำม
มั่นคงกับมิตรประเทศในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำมสงบสุขและผลประโยชน์ของ
ชำติ 

  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ :  
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์

และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ 
และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ ตัวชี้วัด ๔.๑ ดัชนีควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ิมขึ้น 
(ดัชนีสันติภำพโลก) 

  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเทศไทยมีควำมพร้อม
ต่อกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งภัยคุกคำมทำงทหำรและภัยคุกคำมอ่ืนๆ ตัวชี้วัด ๕.๒ 
อันดับควำมเสี่ยงจำกกำรก่อกำรร้ำยต่ ำกว่ำอันดับที่ ๒๐ ของโลก (ดัชนีควำมเสี่ยง
ของโลกของ WEF) 

 (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำร
ป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัย
คุกคำมอ่ืนๆ (หลัก) 

  2.3 มีระบบเตรียมควำมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุ ที่มี
ประสิทธิภำพให้พร้อมในกำรปฏิบัติทั้งในยำมปกติและในสถำนกำรณ์วิกฤติ ทั้งจำก
ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงและจำกสำธำรณภัยขนำดใหญ่ที่กลไกปกติไม่สำมำรถ
รองรับได้ โดยมีแผนปฏิบัติกำรและมีกำรฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่ำง
เหมำะสม 

  2.5 พัฒนำระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนกำรก่อกำร
ร้ำยทั้งหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
ติดตำม วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและภัย
คุกคำมควำมมั่นคง ควบคู่กับกำรพัฒนำแนวทำงที่เหมำะสมให้มีประสิทธิภำพและ
รองรับกำรปฏิบัติงำนทุกภำคส่วน 

  2.7 ด ำเนินบทบำทเชิงรุก และใช้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศทั้งระดับภูมิภำคและพหุภำคี เพ่ือปกป้องและรักษำผลประโยชน์ของไทย 
ตลอดจนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และร่วมมือในกำรรับมือกับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ 

  แนวทางการพัฒนาที่  3  กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ทำงเศรฐกิจ สังคม และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ 

  3.1 ด ำเนินควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศอย่ำงสมดุล เพ่ือเอ้ือ
ต่อกำรส่งเสริมและรักษำผลประโชน์และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนอำเซียน และนำนำประเทศ
ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรข่ำว และกำรร่วมกันด ำเนินกำรเชิงรุกเพ่ือป้องกัน 
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แก้ไขปัญหำและลดผลกระทบจำกภัยคุกคำม ทั้งปัญหำข้ำมชำติ ปัญหำท้ำทำยด้ำน
ควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ และสำธำรณภัยขนำดใหญ่ 

  แนวทางการพัฒนาที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพ่ือ
กำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำงแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำม
มั่นคงกับแผนงำนกำรพัฒนำอื่นๆ ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน (หลัก) 

  5.1 ปรับปรุงระบบติดตำม เฝ้ำระวัง ศึกษำ วิเครำะห์ และ
ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ สภำวะ
แวดล้อมด้ำนควำมมั่นคง พิสูจน์ทรำบและคำดกำรณ์ภัยคุกคำม เพ่ือเสนอแนะแผน
ป้องกันควำมเสียหำยและกำรเตือนภัยที่อำจเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำน และลดผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะในกรณีที่จะก่อภัย
คุกคำมต่อควำมมั่นคงของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชำติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ 
ในกำรพิจำรณำเมื่อมีสถำนกำรณ์ที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงให้
สำมำรถก ำหนดแนวทำงแก้ไขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (หลัก) 

 (4.1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำนสำกล วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของประเทศ และวัตถุประสงค์ที่  4 เพ่ือพัฒนำระบบและ
กระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกด้วยควำม รวดเร็วและ
เป็นธรรมแก่ประชำชน 

  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ :  
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำน

บุคลำกร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและ กำรให้บริกำรของภำครัฐ 
และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ ตัวชี้วัด 1.2 อันดับควำมยำก
ง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจ จัดท ำโดยธนำคำรโลก อยู่ในอันดับสองของ อำเซียน เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ 

  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำร
ทุจริตให้สูงขึ้น ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตสูงกว่ำร้อยละ 
๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ 

 (4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำร
ให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล (หลัก) 

  3.5 ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรของรัฐจำกรูปแบบเดิมไปสู่กำร
ให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับวิถีกำรด ำเนินชีวิต และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรแต่ละบุคคล 
โดยกำรใช้งำนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดำษ มีกำรจัดบริกำรภำครัฐที่อ ำนวย 
ควำมสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนระบบ
เว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ และกำรใช้บริกำรผ่ำนเครื่องให้บริกำรอัตโนมัติ 
(Kiosk) รวมทั้งก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรของรัฐ ที่เหมำะสมระหว่ำง
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ประชำชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มำใช้บริกำร ตลอดจนประชำชนสำมำรถตรวจสอบ 
และติดตำมกำรด ำเนินงำนของรัฐได้ 

  แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ (หลัก) 

  5.2 ป้องกันกำรทุจริต เร่งรัดหน่วยงำนภำครัฐให้มีกำร
ด ำเนินงำนในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและ แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด โดยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงำนของรัฐอย่ำง
ต่อเนื่อง 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม (หลัก) 

 (5.1) วัตถุประสงค์ที่  1 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับ
ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำง
มูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือบูรณำ
กำรระบบบริหำรจัดกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 

  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ :  
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุน
เพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมสู่ร้อยละ ๑.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ
ตัวชี้วัด ๑.๔ จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมเป็น ๒๕ คนต่อประชำกร 
๑๐,๐๐๐ คน 

  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
ประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถกำร
แข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร และคุณภำพชีวิตของประชำชน ตัวชี้วัด ๒.๑ 
อันดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำน
เทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู่ในล ำดับ ๑ ใน ๓๐ 

 (5.2) แนวทางการพัฒนาที่  3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (หลัก) 

  ๓.๑ ด้ำนบุคลำกรวิจัย 
  ๓) พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจใน

เทคโนโลยี เข้ำใจตลำดและรูปแบบกำรท ำธุรกิจ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ รวมทั้งเข้ำถึงและเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ ใช้ประโยชน์ โดยใช้
หลักกำรตลำดน ำงำนวิจัย เพ่ือให้สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนวิจัย 
และได้งำนวิจัยที่มีคุณค่ำในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

  ๓.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  2) ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้ำวกระโดด ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ
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คุณภำพและมำตรฐำน ทั้งด้ำนกำรสอบเทียบ กำรก ำหนดและรับรองมำตรฐำนที่
สอดคล้องกับสำกล รวมทั้งเร่งยกระดับและส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์วิเครำะห์ทดสอบ
ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

  ๓) ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบคุณภำพและมำตรฐำน และระบบ
มำตรวิทยำแห่งชำติทั้งด้ำนกำรวัด กำรสอบเทียบ กำรก ำหนดและรับรองมำตรฐำน
ที่สอดคล้องกับสำกล รวมทั้งเร่งยกระดับและส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์วิเครำะห์
ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติกำรของภำคเอกชนให้ได้มำตรฐำนสำกล ผ่ำนกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินและกำรจูงใจในรูปแบบที่เหมำะสม 

 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน (รอง) 

 (6.1) วัตถุประสงค์ที่ 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรำย
สำขำ วัตถุประสงค์ย่อยที่ 2.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้ำเกษตรและอำหำรของไทย
มีควำมโดดเด่นในด้ำนคุณภำพมำตรฐำนและควำมปลอดภัยในตลำดโลก และ
วัตถุประสงค์ย่อยที่ ๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของอุตสำหกรรมส ำคัญเดิมให้สำมำรถ
ต่อยอดสู่อุตสำหกรรมแห่งอนำคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่ำงเข้มข้น และสร้ำง
รำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใหม่บนฐำนของควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ :  
  1. เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน เป้าหมาย

ระดับยุทธศาสตร์ที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ
สูงขึ้น ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศ
โดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับกำรจัดอันดับ
ทั้งหมด 

  2. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจรำยสำขำเติบโตอย่ำงเข้มแข็งและเป็นฐำนในกำร
สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตรำกำรขยำยตัว
ของภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร (นอกเหนือจำกบริกำรภำครัฐ) ขยำยตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปีตำมล ำดับ 

 (6.2) แนวทางการพัฒนาที่  2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร (รอง) 

  2.1 กำรพัฒนำภำคกำรเกษตร 
  3) ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบ

มำตรฐำนและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและกำรบริโภคอำหำรเพ่ือสุข
ภำวะ โดย 

(๑) พัฒนำระบบมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสำกล ทั้งในกลุ่มสินค้ำที่เป็นอำหำรและไม่ใช่อำหำร อำทิ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมสุขภำพ ยำ พลังงำนทดแทน วัสดุชีวภำพ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจ
รับรองคุณภำพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอันเป็นที่
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ยอมรับของตลำดภำยในและต่ำงประเทศอย่ำงทั่วถึง และกำรก ำกับดูแลให้มีกำร
บังคับใช้กฎหมำยเพ่ือรักษำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรอย่ำง
เคร่งครัดและต่อเนื่อง 

(๒) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรให้ได้คุณภำพมำตรฐำนและ
ควำมปลอดภัยและกำรบริโภคอำหำรเพ่ือสุขภำวะ โดยให้ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำร
ผลิตตำมมำตรฐำน อำทิ หลักกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีรวมถึงส่งเสริมกำรผลิต
สินค้ำเกษตรและอำหำรส ำหรับผู้บริโภคเฉพำะกลุ่มที่มีมำตรฐำนเฉพำะ อำทิ 
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ สินค้ำฮำลำล และสินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
กำรก ำหนดมำตรกำรจูงใจในกำรปรับปรุงกำรผลิต และกำรส่งเสริมวำงระบบกำร
ตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งส่งเสริมกำรผลิตอำหำรที่มีคุณภำพและเพียงพอส ำหรับ
เด็กในวัยเรียนเพ่ือเพ่ิมสุขภำวะและศักยภำพกำรเรียนรู้  และสร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรบริโภคอำหำรและโภชนำกำรที่ส่งผลต่อสุขภำวะ และ 

(๓) ขับเคลื่อนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์อย่ำงจริงจัง โดยกำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  ผ่ำนมำตรกำรทำง
กำรเงินกำรคลัง กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้
แตกต่ำงจำกสินค้ำเกษตรที่ใช้สำรเคมีตลอดจนมำตรกำรส่งเสริมกำรตลำด และ
แนวทำงอ่ืนๆ เช่น กำรใช้หลักกำรคำร์บอนเครดิต เป็นต้น กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค กำรพัฒนำระบบกำรรับรองมำตรฐำน และกำร
พิสูจน์ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำเกษตรอินทรีย์กำรส่งเสริมกระบวนกำรตรวจรับรอง
แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งกำรจัดท ำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดย
น ำร่องในพ้ืนที่ที่มีควำมพร้อมและเหมำะสมและเชื่อมโยงไปสู่กำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือกำรท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยำยฐำนรำยได้ 

  2.2 กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม 
  2) วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมส ำหรับอนำคต โดยมุ่ง

สร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ที่ผสำนโอกำสจำกแนวโน้มบริบทโลกในอนำคตและกำร
ปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรในตลำด
เฉพำะและตลำดที่รองรับควำมต้องกำรรูปแบบใหม่ในอนำคต โดยให้ควำมส ำคัญ
ในล ำดับต้นกับอุตสำหกรรมที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดจำกฐำนควำมเก่งของ
อุตสำหกรรมศักยภำพในปัจจุบัน ได้แก่ 

(๑) อุตสำหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของ
ภำคกำรผลิตและบริกำร โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรใช้ระบบ
อัตโนมัติมำกขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบกำรผลิต พัฒนำ และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ส ำหรับกำร
ผลิตและธุรกิจบริกำรในอนำคต 

(๒) อุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำน โดยระยะแรกอำจเน้นด้ำนกำรผลิต
ชิ้นส่วนอำกำศยำนที่สำมำรถต่อยอดจำกศักยภำพของอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำน
ยนต์ และขณะเดียวกันควรเร่งวำงระบบและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง
อำกำศยำนอย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือรองรับธุรกิจกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนใน
ระยะต่อไป 
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(๓) อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยใน
ระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีปริมำณควำมต้องกำรใช้ในประเทศสูงและ
ใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อน เพ่ือสนับสนุนกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรสุขภำพ
นำนำชำติและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีส ำหรับกำรผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น
และ 

(๔) อุตสำหกรรมพลังงำนชีวภำพเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล 
ซึ่งต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนเพ่ือวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพของอุตสำหกรรมอนำคต 

  ๒.๒) พัฒนำโครงสร้ำง พ้ืนฐำนและเทคโนโลยีรองรับ
อุตสำหกรรมอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนเพ่ือสร้ำงควำมพร้อมของโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงกำยภำพทั้งด้ำนกำรคมนำคมขนส่งกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ระบบ
โครงข่ำยโทรคมนำคมและกำรสื่อสำรต่ำงๆ รวมทั้งโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงระบบและ
กำรบริหำรจัดกำร อำทิระบบกำรบ่มเพำะและถ่ำยทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่
ผู้ประกอบกำรไทย กำรสร้ำงและพัฒนำศูนย์วิจัยและทดสอบกลำงส ำหรับกลุ่ม
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ือรองรับกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนำคต 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

 ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

 ๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ กำรพัฒนำระบบกำรเตรียม 
พร้อมแห่งชำติ รองรับนโยบายที่ 13 พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ 

 ๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติเป็นทิศทำง 
และแนวทำงหลักในกำรเผชิญกับภำวะไม่ปกติและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงบูรณำกำร
จำกกำรเผชิญภัยคุกคำมทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภำคส่วนพร้อมสนับสนุนกำร
เตรียมพร้อมของชำติร่วมกันในลักษณะประชำรัฐควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมให้เกิด
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

 ๔) ตัวชี้วัด : 
 4.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติให้
พร้อมเผชิญกับภำวะ ไม่ปกติและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงบูรณำกำร 
 4.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ ทั้ง
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ เพ่ือรับมือภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

 ๕) กลยุทธ์ : 
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 5.1 ทบทวนปรับปรุงและพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/งบประมำณของ
หน่วยงำน ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือกำรเตรียมพร้อม
แห่งชำติ 
 5.2 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกำรเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
กับต่ำงประเทศ โดยมีกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ และเข้ำร่วมฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนำระบบ กำรเตรียมพร้อมกับ
ต่ำงประเทศภำยใต้กลไกควำมร่วมมือระดับทวิภำคีและพหุภำคี 
 5.3 พัฒนำองค์ควำมรู้แก่บุคลำกรทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกำร
เตรียมพร้อมแห่งชำติให้สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยง และแก้ไขปัญหำที่กระทบต่อ
ควำมมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์กับ
ต่ำงประเทศ ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคำมทุกรูป
แบบอย่ำงต่อเนื่อง 

 ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
และ แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

 ๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ภัยคุกคำมข้ำมชำติ รองรับนโยบายที่ ๕ สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ 

 ๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประเทศไทยมีศักยภำพด้ำนกำรตอบสนอง
และฟ้ืนฟูที่เข้มแข็ง มีขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย และ
อำชญำกรรมข้ำมชำติ รวมถึงลดควำมเสี่ยงจำกกำร ตกเป็นเป้ำโจมตีหรือเป็นที่ก่อ
เหตุ หรือเป็นเส้นทำงของกำรก่ออำชญำกรรมข้ำมชำติ 

 ๔) ตัวชี้วัด : 
 4.1 ระดับควำมร่วมมือกับประเทศในภูมิภำคอำเซียนเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขภัยคุกคำมข้ำมชำติ และกำรก่อกำรร้ำย 
 4.2 ระดับควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรกับภัยอำชญำกรรม
ข้ำมชำติและกำรก่อกำรร้ำย 

 ๕) กลยุทธ์ : 
 5.1 พัฒนำกลไกภำยใน ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
 5.2 พัฒนำกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ทั้งระดับทวิภำคีและพหุ
ภำคีในกำรป้องกันภัยคุกคำม และผลักดันให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
ทั้งในลักษณะทวิภำคีและพหุภำคี 
 5.3 ศึกษำตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติเพ่ือน ำมำ
ประยุกต์ใช้  รวมถึงส่งเสริมกำรวิจัย/พัฒนำ กำรผลิตเทคโนโลยีดังกล่ำว
ภำยในประเทศ 
 5.4 ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำยทุกรูปแบบ โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรลดปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อกำรก่อกำรร้ำย กำรป้องกันมิ
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ให้กลุ่มก่อกำรร้ำย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่สนับสนุนกำรก่อกำรร้ำยทุกรูปแบบใช้
พ้ืนที่ในอำณำเขตประเทศไทยเป็นพ้ืนที่พักพิง พ้ืนที่แสวงหำปัจจัยเพ่ือสนับสนุน
กำรก่อกำรร้ำย ตลอดจนเป็นพื้นที่ก่อควำมรุนแรงหรือกระท ำกำรก่อกำรรำ้ย 
 5.5 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ควำมตระหนัก ของภำคเอกชน ภำคประชำชน 
และภำคประชำสังคม ให้ เห็นควำมส ำคัญของปัญหำกำรก่อกำรร้ำยและ
อำชญำกรรมข้ำมชำติ และสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรร่วมมือกับภำครัฐเพ่ือ
ป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติทุกรูปแบบ 

 ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10 เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ 

 ๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 ๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประเทศไทยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมี
ควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 

 ๔) ตัวชี้วัด : 
 4.1 ระบบป้องกันทำงไซเบอร์ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบำล ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญด้ำนไซเบอร์ 

 ๕) กลยุทธ์ : 
 5.๑ พัฒนำขีดควำมสำมำรถทั้ งองค์กรภำครัฐ และภำคส่วนต่ำงๆ 
ภำยในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ ตลอดจน
รองรับสังคมดิจิทัล 
 5.๒ พัฒนำกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และอำเซียนเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 
 5.3 ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคำมด้ำนไซเบอร์ สงครำมไซเบอร์ และ
เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ โดยบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมมั่นคงทำงไซเบอร์
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน 
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หำกมี) 

 แผนปฏิบัติกำรของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือ
สันติ 
 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

๓.๑ ภาพรวม 

 ๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
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  เป็นองค์กร Smart ด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ในระดับสำกล 
เพ่ือควำมปลอดภัยของประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

 ๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 
  1. ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัย 

  2. เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

  3. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุน
กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

  4. เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี 

  5. เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชำชน 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตาม

มาตรฐานสากล 
  ๑) เป้าหมาย 
   1. กฎ ระเบียบ และกำรบังคับใช้กฎหมำยที่มีประสิทธิภำพ 
   2. ระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและทันต่อ

สถำนกำรณ ์
  ๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกฎหมำยล ำดับรองตำมพระรำชบัญญัติ

พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตำมแผนที่
ก ำหนด (ร้อยละ) 

   2. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรบังคับใช้กฎหมำยภำยใต้พระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ร้อยละ) 

   3. ร้อยละควำมส ำเร็จของกระบวนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยได้รับ
กำรประเมินจำกองค์กำร ระดับนำนำชำติ (ร้อยละ) 

   4. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบกำรตัดสินใจในกำรก ำกับดูแล
ทำงนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) 

 
 
 
  ๓) แนวทางการพัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำกฎหมำย ระเบียบ และนโยบำย ด้ำนกำรก ำกับดูแลฯ 

และเสริมสร้ำงกำรบังคับใช้กฎหมำย 
   กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
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  ๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์และ

รังสีตำมมำตรฐำนสำกล 
   2. โครงกำรด ำเนินกำรศูนย์ปรมำณูเพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค (ศูนย์ปรมำณู

เพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค) 
   3. โครงกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์รังสีทำงกำรแพทย์ 
   4. โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน

นิวเคลียร์และรังสี 
   5. โครงกำรเฝ้ำระวังภัยและเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และ

รังสี 
   6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

ของประเทศ 
   7. โครงกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐตำมนโยบำย Safety 

Thailand 

 ๓.๒.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 

  ๑) เป้าหมาย 
   1. องค์ควำมรู้เพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแลด้ำนนิวเคลียร์ 
   2. กำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัยและเทคโนโลยี (technology transfers) ด้ำน

กำรก ำกับดูแลทำงนิวเคลียร์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
  ๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. สัดส่วนของงำนวิจัยและพัฒนำที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรสนับสนุนกำร

ก ำกับดูแล (ร้อยละ) 
   2. จ ำนวนองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง

นิวเคลียร์และรังสีที่สำมำรถถ่ำยทอดและน ำไปใช้ในกำรสนับสนุนกำร
ก ำกับดูแล (เรื่อง) 

  ๓) แนวทางการพัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือสนับสนุนกำร

ก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง

นิวเคลียร์ 
  ๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิติวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภำคอำเซียน 
   2. โครงกำรพัฒนำโปรแกรมสนับสนุนควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ 
   3. โครงกำรประเมินควำมปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใน

ประเทศไทย 
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   4. โครงกำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดจำกเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

   5. โครงกำรศึกษำระบบภูมิคุ้มกันจำกกำรกระตุ้นโดยปริมำณรังสีระดับต่ ำ
ในงำนรังสีวินิจฉัย 

   6. โครงกำรพัฒนำมำตรวัดรังสีทำงชีวภำพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพำ
ได้ เพ่ือใช้ประเมินปริมำณรังสีภำคสนำม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

   7. โครงกำรพัฒนำระบบวัดรังสีเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรตรวจวัดและกำร
ประเมินระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมส ำหรับพื้นท่ีที่มีควำมเสี่ยง 

 ๓.๒.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพด้านก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์ 

  ๑) เป้าหมาย 
   1. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนคุณภำพด้ำนก ำกับดูแลนิวเคลียร์ครบถ้วนพร้อม

ปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
   2. ระบบคุณภำพด้ำนนิวเคลียร์ได้รับกำรยอมรับและเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
  ๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และ

รังสี (ร้อยละ) 
   2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรตำมแผนที่ก ำหนด 

(ร้อยละ) 
   3. ร้อยละควำมส ำเร็จของในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลในกำรก ำกับดูแล

แบบบูรณำกำร (ร้อยละ) 
   4. ร้อยละควำมส ำเร็จของระบบ cyber security ที่มีประสิทธิภำพตำม

แผน (ร้อยละ) 
   5. จ ำนวนขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร (ISO/IEC : 

17025) ที่เพ่ิมขึ้น (ขอบข่ำย) 
   6. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรยกระดับมำตรวิทยำรังสีสู่ระดับปฐมภูมิ 

(ร้อยละ) 
   7. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำค่ำขีดควำมสำมำรถในกำรวัดและกำร

สอบเที ยบ  (Calibration and Measurement Capability :  CMC) 
(ร้อยละ) 

   8. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรขอรับรองระบบคุณภำพกำรทดสอบควำม
ช ำนำญทำงห้องปฏิบัติกำร (ISO/IEC : 17043) (ร้อยละ) 

   9. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้ำงอิง
ทำงรังสีตำมมำตรฐำน(ISO/IEC : 17034) (ร้อยละ) 

   10. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนของระบบประกัน
คุณภำพ (ISO/IEC : 9001) (ร้อยละ) 
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   11. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรขอรับรองมำตรฐำนของหน่วยตรวจสอบ
สถำนประกอบกำร (ISO/IEC : 17020) (ร้อยละ) 

   12. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรขอรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัย
สำรสนเทศ (ISO/IEC : 27001) (ร้อยละ) 

   13. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเป็น Certified Body (CB) ส ำหรับกำร
รับรองเจ้ำหน้ำที่ RSO (ISO/IEC : 17024) (ร้อยละ) 

  ๓) แนวทางการพัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 เร่งรัดพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนมำตรวิทยำ 
   กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนำคุณภำพด้ำนกำรก ำกับดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีให้

มีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนมำตร
วิทยำทำงรังสี 

  ๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรทำงด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 
   2. โครงกำรพัฒนำวิธีกำรสังเครำะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซค์เติมคำร์บอน 

(Al2O3:C) หรือเทียบเท่ำ ส ำหรับกำรวัดปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล 
   3. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือ

วัดทำงรั งสี ระดับปฐมภูมิ ในทำงกำรแพทย์ เ พ่ือเสริมสร้ ำงขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 

   4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรทำงรังสีส ำหรับอำหำรฉำยรังสี 

 ๓.๒.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ 
  ๑) เป้าหมาย 
   1. กำรพัฒนำและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลำกรด้ำนกำรก ำกับดูแล

ควำมปลอดภัยให้มีควำมพร้อมปฏิบัติงำน เพ่ือรองรับภำรกิจใน
ปัจจุบันและกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

   2. เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนนิวเคลียร์ทั้งในระดับชำติและภูมิภำคอำเซียน 
  ๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรก ำกับดูแล

ทำงนิวเคลียร์ (ร้อยละ) 
   2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนก ำกับดูแล

ทำงนิวเคลียร์ของอำเซียน (ร้อยละ) 
  ๓) แนวทางการพัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ 4.1 เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์ 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำศักยภำพกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในภูมิภำคอำเซียน 
  ๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   1. โครงกำรเพ่ิมศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยทำง

นิวเคลียร์และรังสี 
 
 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 ๓๒ 

 

 ๓.๒.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารองค์กรไปสู่ Smart OAP 

  ๑) เป้าหมาย 
   1. ระบบบริหำรจัดกำรองค์กรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำม

คำดหวังของผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ ปส. (ร้อยละ) 
   2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรตำม

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ ปส. (ร้อยละ) 
   3. ร้อยละของผู้รับบริกำรที่ตระหนักในเรื่องควำมปลอดภัย (ร้อยละ) 
  ๓) แนวทางการพัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ

ผู้รับบริกำร 
  ๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   1. โครงกำรพัฒนำควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลด้ำนกำรก ำกับดูแลควำม

ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

 ๓.๒.6 ภารกิจพื้นฐาน ที่มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการก ากับดูแลมีประสิทธิภาพ 
  ๑) เป้าหมาย 
   1. เพ่ือปฏิบัติภำรกิจงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์

และรังสีของสถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศให้เกิด
ควำมปลอดภัย ทั้งกับผู้ใช้งำน ประชำชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ภำรกิจส ำคัญที่ปรำกฏตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 

  2) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   1. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสีไปสู่กำร

ปฏิบัติ 
   2. โครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีและพัฒนำควำม

ร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
   3. โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
   4. โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 
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ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 ๓๓ 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม พ.ศ. 2563 - 2565 

๓.๓.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,412.4796 ล้านบาท 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้หน่วยงาน 
เงินกู้ 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

1,412.4796 - - - - 
 
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 322.5455 893.6336 196.3005 1,412.4796 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืนๆ  - - - - 
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