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บทน า 
 

  ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ในฐำนะหน่วยงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ                         
ให้ควำมส ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำคนไทยให้ก้ำวสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ให้มีควำมพร้อมมุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำและศูนย์กลำงกำร
ก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับสำกล                
ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมั่นคงและมีประสิทธิภำพสูงสุด ดังนั้นส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ จึงต้องจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขึ้น เพ่ือใช้ในกำรวำงกรอบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้อย่ำงครบถ้วน ทั่วถึง และในทุกมิติสำขำวิชำ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 โดยเป็นหน่วยงำนหลักในกำรเสนอแนะนโยบำย แนวทำง และ
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติ และก ำกับให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชำชนและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ
รังสี เพ่ือให้มีนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติให้เป็นไปตำมพันธกรณีหรือควำม
ตกลงระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกล โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

2) รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
3) ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี  รวมทั้ ง

พิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 
4) เสนอแนะนโยบำย แนวทำง และแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติ 
5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและมำตรฐำนด้ำนกำรก ำกับ

ดูแลควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 
6) ประสำนและด ำเนินกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณีและควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 
7) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำน หรือ

ตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร แบ่งออกเป็น 4 กอง 1 ส ำนักงำน และกลุ่มงำน ขึ้นตรงต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 3 กลุ่มงำน รำยละเอียดตำมโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 
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ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2566 - 2570 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กร Smart ด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ระดับสำกล เพ่ือควำม
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน ประชำชน และสิ่งแวดล้อม 

          พันธกิจ    
 1) ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำม

ปลอดภัย ควำมม่ันคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย 
2) เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนำกฎหมำยเพ่ือ

สนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
4) เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
5) เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์

และรังสีให้แก่ประชำชน 
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ยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2566 - 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกำรก ำกับดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ำยควำมมั่นคงของ

ประเทศและนำนำชำติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ควำมปลอดภัยให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้ำนกำรก ำกับดูแลและกำรให้บริกำร 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับห้องปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนกำรก ำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย
และควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

กลยุทธ์ที่  2 สื่อสำรภำยในเพ่ือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสำรต่อสำธำรณะอย่ำงทัน
เหตุกำรณ ์

ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล  
ข้อมูลกรอบอัตราก าลังและจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
 

ต าแหน่งประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรอบท่ีมี จ านวนคนครอง (คน) อัตราว่าง 
ข้ำรำชกำร 247 214 33 

ลูกจ้ำงประจ ำ 19 19 0 
พนักงำนรำชกำร 110 98 ว่ำงมีเงิน 5 อัตรำ 

ว่ำงไม่มีเงิน 7 อัตรำ 
รวม 376 333 43 

ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2565 
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  จ านวนข้าราชการ (คนครอง) จ าแนกตามประเภท/สายงาน/ระดับ 

ล าดับที่ สายงาน รวม 

1 นักบริหำร 2 

2 ผู้อ ำนวยกำร 2 

3 ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน  2 

4 นักชีววิทยำรังสี 6 

5 นักนิวเคลียร์เคมี 20 

6 นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 2 

7 นักฟิสิกส์รังสี 52 

8 นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ 1 

9 เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 16 

10 วิศวกรนิวเคลียร์ 19 

11 นำยช่ำงเครื่องกล 4 

12 นำยช่ำงไฟฟ้ำ 7 

13 นักจัดกำรงำนทั่วไป 13 

14 นักทรัพยำกรบุคคล 7 

15 นิติกร 4 

16 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 16 

17 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 5 

18 นักวิชำกำรพัสดุ 4 

19 นักวิเทศสัมพันธ์ 5 

20 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 11 

21 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 2 

22 นักวิชำกำรเงินและบัญชี 7 

23 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 1 

24 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 2 

25 นักวิชำกำรเผยแพร่ 4 

รวม 214 

ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2565 
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แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคลส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) ฐำนะหน่วยงำนหลักด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำก
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศมำตลอดระยะเวลำ 61 ปี ตระหนักต่อนโยบำยรัฐบำลและกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำคนไทยให้ก้ำวสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ มีสมรรถนะทำง
กำย มีจิตใจและจิตส ำนึกที่ดีงำม มีสติปัญญำ และมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดย ปส. 
มุ่งมั่นพัฒนำงำนในก ำกับพร้อมยกระดับกำรบูรณำกำรและกำรด ำเนินงำนทั้งองค์กรด้วย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่กับกำรสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้ประโยชน์จำก
พลังงำนนิวเคลียร์ให้แก่หน่วยงำน ผู้ประกอบกำร และประชำชนในทุกช่วงวัย พร้อมเสริมสมรรถนะบุคลำกร
นิวเคลียร์ไทยอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำและศูนย์กลำงกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับสำกลในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมั่นคงและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  ปส. มีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 3 แนวทำงหลัก ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลและมีขีดความสามารถ
ทัดเทียมนานาชาติ 

- ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกับหน่วยงำน
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Education) ของบุคลำกร 
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ และรองรับทักษะแห่งอนำคต (Future Skill) อย่ำงทันท่วงท ี

- สรรหำและพัฒนำบุคลำกรกลุ่มเชี่ยวชำญ ที่มีศักยภำพและควำมพร้อมทั้งทำง
วิชำกำร (hard skills) และทำงสังคม (soft skills)   

- พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล และสำมำรถน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้ 

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างคนดี คนเก่ง 
- ก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนของผู้บริหำร รวมทั้งกำรพัฒนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

โครงสร้ำงองค์กรที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคนดี คนเก่ง จะช่วยให้บุคลำกรสำมำรถขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทำง
เดียวกัน และร่วมกันบรรลุเป้ำหมำยองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- สนับสนุนให้บุคลำกรมีจิตสำธำรณะและท ำประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงของผลกระทบในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรตำมภำรกิจ ที่อำจจะเกิดขึ้นกับ
ประชำชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

- ปลูกฝังจิตส ำนึกกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี โดยกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและวินัยของข้ำรำชกำรพลเรือนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือลดกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำน 
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- ให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและผลักดันนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำรของ ปส. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้รับบริกำรและประชำชน เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรับ
ในกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงแท้จริง 

3. พัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
- จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้บุคลำกรรับทรำบและเห็นชัดเจนอย่ำง

เป็นรูปธรรม จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจให้แก่บุคลำกร น ำไปสู่กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำชีวิตได้
อย่ำงมีเป้ำหมำย 

- พัฒนำทรัพยำกรบุคคลในองค์กรให้ครอบคลุมทุกสำยงำนด้วยกำรอิงสมรรถนะ 
(Competency- Base Management) ซึ่งจะช่วยให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม น ำไปสู่กำรมี
คุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน สำมำรถปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด  

- พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลภำยในองค์กรด้วยระบบ Objective and Key 
Results :OKRs เพ่ือกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในกำรท ำงำน (Creative and Innovative) 
ตลอดจนสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้กับองค์กร 

หัวใจของกำรเตรียมคน คือ กำรสร้ำงกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมำะสมส ำหรับคนไทยให้มี
ควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดย ปส. มุ่งมั่นและร่วมขับเคลื่อนหลักคิดพ้ืนฐำน 5 ประกำรของรัฐบำล 
ได้แก่ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดรับกับโมเดลพัฒนำคนไทย 4.0 
ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงสมบูรณ์เพ่ือน ำองค์กรไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำเป็นพลังแห่งกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ
ประเทศต่อไป  

 
วิสัยทัศน ์

ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติมีบุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ เป็นคนดีคนเก่ง พร้อมเป็นพลัง
ขับเคลื่อนองค์กรอย่ำงยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในระดับสากล  
เป้าหมาย :  บุคลำกรมีทักษะ สมรรถนะ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำม

เป็นมืออำชีพ 
ตัวชี้วัด :  1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะในทุกระดับอย่ำง

ต่อเนื่อง 
               2. ร้อยละของบุคลำกรที่มีทักษะ สมรรถนะ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร

ปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นมืออำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จ ำเป็นของบุคลำกรด้ำนก ำกับดูแลควำม

ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีและด้ำนสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่งขององค์กร 
เป้าหมาย :  บุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะหลัก ตระหนักในค่ำนิยมองค์กร และมี

วัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม  
ตัวช้ีวัด :     1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่ง 
                2. ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมผูกพันกับองค์กรและควำมตระหนักในค่ำนิยมของ

องค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำควำมผูกพันองค์กรและตระหนักในค่ำนิยมขององค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร    
เป้าหมาย :  บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ตัวชี้วัด :    ๑. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนปรมำณู

เพ่ือสันติ 
                2. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและกำรสร้ำง

คุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
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แผนปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในระดับสากล  
ตัวช้ีวัด :    1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 80) 
               2. ร้อยละของบุคลากรที่มทีักษะ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ (ร้อยละ 80) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและด้านสนับสนุน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยนับ)/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวนหลักสูตรเพื่อพัฒนารายบุคคล
ในแต่ละระดับต าแหน่ง  

-  - - 1 1 
หลักสูตร 

 
(30,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มบริหาร
จัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี) 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติ งานราชการ  ส าหรับผู้ ปฏิบั ติ งาน 
- พัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร 
(ระเบียบราชการ/ความรู้เกี่ยวกับองค์กร/การเขียน
หนังสือราชการ/การคลัง-พัสดุ/การบริการและ
บุคลิกภาพ ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
สิทธิ สวัสดิการ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของ ส านักงาน ก.พ. (e-Learning) 
ฯลฯ) 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ 

40 40 40 40 160 คน 
 

(1,000,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มบริหาร
จัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี/ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยนับ)/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

- พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
(ภาษาอังกฤษระดับต้น-กลาง/เทคโนโลยีดิจิทัลฯลฯ) 
- พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามสายงาน 
- พัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ อาท ิ
ฝึกอบรมหลักสูตร : การเป็นข้าราชการที่ดี (ต้น
กล้าข้าราชการ)  
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานราชการ ส าหรับผู้บริหารและ
หัวหน้างาน 
- พัฒนาสมรรถนะการบริหาร 
(การวางแผนและบริหารงาน/การบริหารจัดการ
เพ่ือการด าเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร/การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล/ภาวะผู้น า 
- พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  
(ภาษาอังกฤษระดับสูง/การบริหารเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ data governance) 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ 

- - 5 5 10 คน 
 

(300,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มบริหาร
จัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี/ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4. โครงการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร            
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีตามยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2566 - 2570 

จ านวนหลักสูตรด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

- - - 1 1 
หลักสูตร 

 
(50,000 บาท) 

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มบริหาร
จัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี) 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยนับ) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. โครงการแลกเปลี่ยน/สนับสนุนบุคลากร     
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับหน่วยงานในประเทศ 
นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ส าคัญ หรือแลกเปลี่ยน/ไปปฏิบัติงาน 
ณ องค์การระหว่างประเทศ 
 

- - - 2 2 คน ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มความ
ร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างประเทศ) 

2. โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กร
เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล และที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1. จ านวนครั้งในการสื่อสารภายใน
องค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคล และที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคล และที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

- 
 
 
 
-   

- 
 
 
 

 40 

- 
 
 
 

 - 

1 
 
 
 

 40 

1 ครั้ง 
 
 
 

 80 คน 
 

(30,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มบริหาร
จัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี/ กลุ่มเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่งขององค์กร 
ตัวช้ีวัด :     1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่ง (ร้อยละ 80) 
                2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กรและความตระหนักในค่านิยมขององค์กร (ร้อยละ 80) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยนับ) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (KM) ภายในองค์กร
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2566 - 2570 
(รวมทั้งจัดท าระบบสั่งสมองค์ความรู้รายบุคคลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลภายในหน่วยงานในทุกด้าน) 

1. จ านวนองค์ความรู้/ระบบพัฒนา
องค์ความรู้ (KM) ภายในองค์กร 
 
2. แผนการพัฒนาองค์ความรู้ (KM) 
ภายในองค์กร 

5 
 
 
- 

5 
 
 
- 

5 
 
 
- 

5 
 
 

1 

20 เรื่อง 
 
 

1 แผน 
 

(2,000,000 บาท) 

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มบริหาร
จัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี) 

2. โครงการจัดท าและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้องค์
ความรู้ที่จ าเป็นผ่านระบบออนไลน์   

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม
ให้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  
 
2. จ านวนการประชาสัมพันธ์/เชิญ
ชวนให้มีการเรียนรู้องค์ความรู้ที่
จ าเป็นผ่านระบบออนไลน์ 

- 
 
 

1 

- 
 
 

1 

- 
 
 

1 

100 
 
 

1 

100 คน 
 
 

4 ครั้ง 
 

(1,000,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มบริหาร
จัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี/ กลุ่มเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์) 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความผูกพันองค์กรและตระหนักในค่านิยมขององค์กร 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยนับ) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. โครงการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
(ปลูกฝังค่านิยมองค์กรของส านักงาน (ATOMS) 
เสริมสร้างความผูกพัน จริยธรรม จรรยาบรรณและ
วินัยที่ดีให้แก่บุคลากร ตลอดจนพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงาน (Mindset) มุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล) 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

- 50 - - 50 คน 
 

(30,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มบริหาร
จัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี/กลุ่มเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์) 

2. โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง  

จ านวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา
เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

- - - 1 1 คน ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร    
ตัวช้ีวัด :    ๑. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ร้อยละ 80) 
                2. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (ร้อยละ 80) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยนับ) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร 
(รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน) 

จ านวนข้าราชการที่ได้รับส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

- - 40 - 40 คน 
 

(30,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่มบริหาร
จัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี/ กลุ่มเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์) 

3. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายงานอย่างเป็นรูปธรรม (ทบทวนจัดท าแผน
ความก้ าวหน้ าในสายงาน (Career Path) และ
แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ) 

จ านวนระบบส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความก้าวหน้าตามสายงาน 

- 1 - 1 2 ระบบ 
 

(30,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
 

4. โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของ ปส.   

ร้อยละความส าเร็จในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ 
ปส.  

- - - 80 ร้อยละ 
80 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
 

5. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้
เหมาะสมและปลอดภัย 
( 5 ส./Big cleaning day/จัดหา/ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัย) 

จ านวนสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

1 1 1 1 4 แห่ง 
 

(30,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มอาคารสถานทีแ่ละ
ยานพาหนะ) 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยนับ) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

6. โครงการ OAP E-document  
“ลดเดิน ลดกระดาษ” 
(ปรับเข้าสู่ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าระบบ 
OAP E-document 

- - - 80 ร้อยละ 
80 

(2,000,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่/กลุ่ม
อ านวยการ) 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

7. โครงการ ปส. ใส่ใจสุขภาพ 
(จั ดการประชุ ม /สั มมนาด้ านสุ ขภาพส าหรับ
คนท างาน) 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม - - 40 - 40 คน 
(30,000 บาท) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม  
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 
 

 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 

 



 
 

 

ภาพรวมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
ปี 

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในระดับสากล  
เป้าหมาย :  บุคลากรมีทักษะ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะในทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง 

 สลก. 
กยผ. 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ตัวชี้ วัด : 2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ทักษะ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ 

สลก. 
กยผ. 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่งขององค์กร 
เป้าหมาย :  บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะหลัก ตระหนักในค่านิยมองค์กร และมีวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม  
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่ง 

 สลก. 
กยผ. 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ตัวชี้ วัด : 2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันกับองค์กรและความตระหนัก
ในค่านิยมขององค์กร 

 สลก. 
กยผ. 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เป้าหมาย :  บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวชี้วัด : ๑. ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

 สลก. 
กยผ. 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความส าเร็จในการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

 สลก. 
กยผ. 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

 
 
 

ค านิยามตัวชี้วัด 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในระดับสากล 
เป้าหมาย :  บุคลากรมีทักษะ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 
ค านิยาม : 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ หมายถึง บุคลากรของ ปส. ที่ผ่านกลไกการพัฒนา
สมรรถนะในแต่ละระดับในรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การเคลื่อนย้ายบุคลากร การ
ฝึกงาน (on the job training และ internship) การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
ซึ่ง ปส. ก าหนดจัดขึ้น ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ และการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก ปส. 

 
สูตรค านวณ/วิธีวัด :  

(
จ านวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ  

จ านวนของบุคลากรทั้งหมด
)  × 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าเฉลี่ยคะแนนจากจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นมือ
อาชีพ 

 
ค านิยาม : 

บุคลากร  หมายถึง บุคลากรของ ปส. ที่ผ่านกลไกการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานในรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การเคลื่อนย้ายบุคลากร การฝึกงาน (on 
the job training และ internship) การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่ง ปส. 
ก าหนดจัดขึ้น ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ และการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก ปส.  
โดยภายหลังจากที่ได้มีการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ 
ดังกล่าวแล้ว มีทักษะ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพมากยิ่งข้ึน 

 
สูตรค านวณ/วิธีวัด :  

การประเมินในแต่ละหลักสูตรอาจมีได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการก าหนดวิธีการและเกณฑ์การ
ประเมินของแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม เช่น 

1) แบบทดสอบ 
2) แบบประเมิน 
3) การนับจ านวนชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4) การมอบหมายงานและการส่งงาน 
5) การฝึกปฏิบัติ 
6) เทียบคุณสมบัติ/วุฒิ  

ค่าเป้าหมาย : 
2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่งขององค์กร 
เป้าหมาย :  บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะหลัก ตระหนักในค่านิยมองค์กร และมีวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่ง 
 
ค านิยาม : 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่ง หมายถึง บุคลากรของ ปส. ที่ผ่านกลไกการ
พัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่งในรูปแบบ อาทิ การ เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาดูงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่ง ปส. ก าหนดจัดขึ้น ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ และการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก ปส. 

 
สูตรค านวณ/วิธีวัด :  

(
จ านวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ  

จ านวนของบุคลากรทั้งหมด
)  × 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าเฉลี่ยคะแนนจากจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัด :  2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กรและความตระหนักในค่านิยมขององค์กร 
 

ค านิยาม :  
 ประกอบด้วยการประเมินใน 2 ส่วนคือ 
 1. การประเมินความผูกพันต่อองค์กรของ บุคลากร ปส. ซึ่งมีประเด็นการประเมินที่ส าคัญ* เช่น 
  1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  2) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติติงาน 
  3) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
  4) ด้านภาวะผู้น า 
  5) ด้านสวัสดิการ 
  6) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  7) ด้านการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
*หมายเหตุ: ตัวอย่างประเด็นการประเมินจากแบบสอบถามของ มศว กรมสุขภาพจิต และหน่วยงานอื่นๆ 
 2. การประเมินความตระหนักในค่านิยม (Value) ของบุคลากร ปส. โดยประเมินจากการปฏิบัติงาน
ภายใต้ค่านิยม “ATOMS” 
 
สูตรค านวณ/วิธีวัด :  

ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบประเมินเรื่องการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของ บุคลากร ปส. และผู้ตอบ
แบบประเมินเรื่องความตระหนักในค่านิยม (Value) ของบุคลากร ปส. 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร    
 
ตัวช้ีวัด :  ๑. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
ค านิยาม : 

ความส าเร็จในการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หมายถึง มีการทบทวน
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ .ศ. 
2560 – 2579) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
   

เกณฑ์การให้คะแนน: ก าหนดเป็นระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. ดังนี้ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

การด าเนินการ 

20 มีการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล เพ่ือเตรียมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. 

40 วางแผนเพื่อเตรียมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. ประจ าปี 

60 จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. ประจ าปี แล้วเสร็จ ร้อยละ 
80 

80 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. ประจ าปี ได้รับการทบทวน ปรับปรุง 
ครบถ้วน แล้วเสร็จ 

100 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. ประจ าปี ได้รับการอนุมัติจาก ลปส. และ
ประกาศใช้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด :  2. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากร 
 
ค านิยาม : 

ความส าเร็จในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
หมายถึง มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยการทบทวนจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) และแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตต่าง ๆ  

 
สูตรค านวณ/วิธีวัด :  

(
ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ  

แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ทั้งหมด
)  × 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าเฉลี่ยคะแนนจากกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ค่าเป้าหมาย : 

2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

รูปแบบการวัดผล : ไม่สะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


