
 

ผลการดําเนนิงาน แผนปฏิบตัิ

การพัฒนาบคุลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสนัต ิ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวตักรรม 



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอยางตอเนื่อง 

 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน / จํานวน คน ระยะเวลาท่ีด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช หมายเหตุ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการ ภาครัฐของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
สูระบบราชการ 4.0 

มีความรูความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ ภาครัฐของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สูระบบราชการ 4.0 จํานวน 70 คน 

วันท่ี 20 - 21 ต.ค. 
2563 

งบประมาณ
สวนกลาง ปส.  

งบ 2564 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ 
Flagship Project ยุทธศาสตรท่ี 1 ความรวมมือระหวาง
ประเทศดานพลังงาน นิวเคลยีร 

แผนงาน/โครงการ Flagship Project ยุทธศาสตรท่ี 1 ความรวมมือ
ระหวางประเทศดานพลังงาน นิวเคลียร / จํานวน 40 คน 

วันท่ี 26 ต.ค. 2563 งบประมาณ
สวนกลาง ปส.  

งบ 2564 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ
Flagship Project ยุทธศาสตรท่ี 2 การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร 

แผนงาน/โครงการFlagship Project ยุทธศาสตรท่ี 2 การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร / จํานวน 40 คน 

วันท่ี 27 ต.ค. 2563 งบประมาณ
สวนกลาง ปส.  

       งบ 2564  

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

การอบรมใหความรูการบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ  ครั้งท่ี 1 

มีความรูการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญตัิ พลังงานนิวเคลยีรเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 จํานวน 50 8o 

วันท่ี 24 - 25 มิ.ย. 
2564 

งบประมาณ คก. 
เพ่ิมศักยภาพฯ 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางระบบการทำงานแบบบูรณาการ เพ่ือนำไปสูองคกรท่ีเปนเลิศ 
 

โครงการ ผลการดำเนนิงาน /จํานวน คน ระยะเวลาท่ี

ดําเนินงาน 

งบประมาณท่ีใช หมายเหตุ 

การฝกอบรมถายทอดความรูภายใน กอญ. เรื่อง "ความ
มั่นคง ปลอดภัยในการขนสง" 
 
 

-  (วิทยากรโดย ดร.สรทศ ตันตธิรวิทย วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ) ช้ีแจงและ
อธิบายแนวทางการถายทอดความรูภายใน จํานวน 33 คน 

วันท่ี 15 ต.ค. 2563 - - กองอนุญาตทางนิวเคลียร
และรังส ี

การฝกอบรมถายทอดความรูภายใน กอญ. เรื่อง "การ
อนุญาตวัสดุ นิวเคลยีรการขนสง" 
 

-  (วิทยากรโดย น.ส.นิราวรรณ ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ) ช้ีแจง
และอธิบายแนวทางการถายทอดความรูภายใน จํานวน 19 คน 

วันท่ี 29 ต.ค 2563 - - กองอนุญาตทางนิวเคลียร
และรังส ี

โครงการสัมมนาเรื่องการใชลายมอืช่ืออิเล็กทรอนิกสกับ
ธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส 

มีความรูความเขาใจในการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสกับธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 30 คน 

วันท่ี 1 เม.ย. 2564  
งบสวนกลาง ปส. 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสงเสรมิและพัฒนาใหปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรอยางมีธรรมาภบิาล 
 

โครงการ ผลการดำเนนิงาน ระยะเวลาท่ี 

ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ีใช หมายเหตุ 

1) โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ระเบียบปฏิบัติงาน เชน คลัง พัสด ุการบริหารงาน

บุคคล 

- เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหตองปรับรูปแบบโครงการสัมมนาเสริมสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติงาน เชน คลัง พัสดุ การบริหารงานบุคคลเปน

ลักษณะหนังสือแจงเวียนการใหความรูผานออนไลน ไดแก กฎ ก.พ.ตาม

มาตร 63 และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  

- การอบรมเพ่ือพัฒนาองคความรูดานการปองกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 

ภายใตโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองคความรูดานการปองกันการทุจริต

ในภาครัฐเชิงรุก ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 จํานวน 1 คน คือ 

1. นายอภิเบต วงชาล ี

-    - - กลุมการเจาหนาท่ี สลก. 

2) การสรางขาราชการใหม ของ ปส.ตามหลักสูตรการ

ปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม 

-โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเปนขาราชการท่ีดี” รุนท่ี 73 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 ราย คือ 

1. วาท่ีรอยตรีไกรฤกษ การภักดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

- โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเปนขาราชการท่ีดี” รุนท่ี 72 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน 10 ราย คือ 

1. นางสาวนภาลัย ศรีวงศษา  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

2. นางสาวฐาปนีย มณรีัตน    นิตกิรปฏิบัติการ 

3. นายไกรสร วิหาร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

        

        

 

 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 
– 4 ธันวาคม 2563 
 
วันท่ี 11  – 20 
พฤศจิกายน 2563 

12,500 บาท 
 
 
 
 
125,000 บาท 

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
กระทรวงมหาดไทย 
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4. นายจักรนรินทร ดมุวัน     นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน 

5. นางสาววราลี คงเจริญ     นักชีววิทยารังส ี

6. นางสาวสะเราะ นิยมเดชา    นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 

7. นายปยะบุตร รัตนาภรณ     นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน  

8. นางสาวภัทรา ทองสะอาด    นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 

9. นายเก้ือกูล อินตะ      เจาพนักงานวิทยาศาสตรปฏบัิติงาน 

10. นางสาวสุชญา ขจรโชติพงศ   นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 

- หลักสูตร “การเปนขาราชการท่ีดี” (ออนไลน) รุนท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2564  

จํานวน 3 ราย คือ 

1.นายปราณนต พัฒนถาวร     นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน 

2.นางสาวธนาทิพย จันทรแดง   นักฟสิกสรังสีปฏิบัติการ 

3.นางสาวจีรนันท แสวงการ      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันท่ี 25 – 29 
มกราคม 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 
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3) กิจกรรมสงเสรมิสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

4) กิจกรรมวันสําคญัทางศาสนา 

5) กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีไทย 

6)การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมตอสังคมและ

สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

7)การสรางขาราชการรุนใหม ปส. “ตามหลักสูตรการ

เสรมิสรางเกียรติภมูิขาราชการไทยของสํานักงาน ก.พ. 

8)เชิดชูผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

- เขารวมโครงการการสัมมนารวมกับคณะกรรมการจรยิธรรม ผูบรหิารและ

ผูปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพ่ือช้ีแจงการจัดทําขอกําหนด

จริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานดานจริยธรรม จํานวนผูเขารวม 

3 คน คือ 

1.นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ   เลขานุการกรม 

2.นายวีระชัย จันลุน   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

3.นายอภิเบต วงชาลี   นักทรัพยากรบุคคล 

- นิมนพระมารบับิณฑบาตทุกๆเชาท่ีสํานักงาน เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและ

เจาหนาท่ีตระหนักในวิถีวัฒนธรรมไทยหรือสืบสานประเพณี โดยการนิมนตพระ

มารับบาตรเปนประจําทุกเชา 

-เขารวมโครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม "นอมนําธรรมสูชีวิต สรางจิตแหง

ความพอเพียงดวยวิถีไทย วิถีพุทธ 

จํานวนผูเขารวม 2 คน คือ 

1.นายปฐมพล กมลศุภสิริ   นักทรพัยากรบุคคล 

2.นายอภิเบต วงชาลี   นักทรัพยากรบุคคล 

- เขารวมโครงการสมัมนารวมกับคณะกรรมการจรยิธรรม ผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพ่ือช้ีแจงการจัดทําขอกําหนด

จริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานดานจริยธรรม รวมถึงประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน จํานวนผูเขารวม 1 คน คือ นายอภเิบต วงชาลี 

นักทรัพยากรบุคคล 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 

2564  

 

 

 

วันท่ี 22 - 23 

กันยายน 2564 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการกรม 

 


	ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

