
 
 

ผลการด าเนินงาน 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ หมายเหตุ 

1. โครงการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานในแต่ละระดับ
ต าแหน่งของสายงาน (Job Description) ในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

อยู่ระหว่างการรวบรวมเก็บข้อมูลจากการท างานจริง เพ่ือ
ด า เ นิ น กา ร จั ดท า  Job description (JD) และ  Job 
Specification (JS)  

 ตุลาคม 2561 –กันยายน 2562  - - กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
สลก.  
- คณะท างานประเมิน
และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ ปส. 

2. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลใน 
แต่ละระดับต าแหน่งของสายงานใน ส านักงานปรมาณู 

- ปส. ได้มี ค าส่ังท่ี 77 / 2561 เร่ือง แต่งต้ังคณะท างาน
ประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ ปส. ลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2561 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าสมรรถนะเฉพาะ
ต าแหน่ง Job Specification (JS) เพ่ือเตรียมการ
แผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับของสายงาน แล้ว
จ านวน 1 คร้ัง เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ตุลาคม 2561 –กันยายน 2564 13,300 บาท - กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
สลก.  
- คณะท างานประเมิน
และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ ปส. 

3. โครงการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career 
Path)  และแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

ของบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path)  
และแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 120,000 บาท - กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
สลก.  
 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ หมายเหตุ 

1. โครงการเรียนรู้หลักการบริหารงานองค์กรท่ีมีการวาง
แผนการบริหารงานอย่างมีระบบ และการบริหารการ
เปล่ียนแปลง 

ของบประมาณสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารงาน
องค์กรท่ีมีการวางแผนการบริหารงานอย่างมีระบบ และ
การบริหารการเปล่ียนแปลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 80,000 - กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
สลก.  
 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 6 หลักสูตร 
ผู้เข้าร่วมจ านวน 969 คน 

ตุลาคม 2561 –กันยายน 2562 376,860 กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรม
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กยผ. 

3. โครงการถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

มีการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 
14 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมจ านวน 603 คน  

ตุลาคม 2561 –กันยายน 2562 1,032,825.68 

 

(งบประมาณเฉพาะ
ไตรมาสท่ี 1) 

4. โครงการจัดการองค์ความรู้และส่งเสริมบุคลากรด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

มีการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความ รู้ของ ปส. 
จ านวน 3 คร้ัง 

8 พฤศจิกายน 2562 
11 มกราคม 2562 
 1 มีนาคม 2562 

1,820 บาท กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรม
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กยผ. 

 2. จัดกิจกรรม KM Day จ านวน 2 คร้ัง มีผู้เข้าร่วม 124 
คน/คร้ัง 
 

คร้ังท่ี 1 : 8 พฤศจิกายน 2561  
คร้ังท่ี 2 : 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 

3,255 บาท  

 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ หมายเหตุ 

1. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการเป็นข้าราชการท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการรักษา

วินัยของเจ้าหน้าท่ีส าหรับข้าราชการ ปส.  

วันท่ี 29 มีนาคม 2562 23,850 - กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
สลก.  
 

 
 
 
 


