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คำนำ 

สำนักงานปรมาณู เพ่ือสันติได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path) ซ่ึงเป็นการสร้างเส้นทาง              
สั่งสมประสบการณ์และผลงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งเป้าหมาย เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถวางแผนพัฒนากำลังคนคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็เป็นการจูงใจให้
ข้าราชการพัฒนาตนเองให้สั่งสมประสบการณ์และผลงานได้ตามเส้นทางดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่มีลักษณะงานในการบริหาร เช่น  ตำแหน่งประเภท
อำนวยการ และตำแหน่งประเภทบริหาร ซึ่งมีความจำเป็นที่ผู้ดำรงตำแหน่งต้องสั่งสมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  

สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง “เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่จะไปสู่
ตำแหน่งสำคัญของส่วนราชการ โดยมีการกำหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงานในแต่ละตำแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปดำรงตำแหน่ง
สำคัญ ซึ่งอาจจะเลื่อนจากตำแหน่งระดับล่างสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือการย้ายตำแหน่งในระนาบเดียวกัน” ซึ่ง “หลักการ” ในการจัดทำความก้าวหน้าในสายอาชีพ             
มีรายละเอียดดังนี้   

1. เป็นการวางแผนการพัฒนาเพื่อการแต่งตัง้ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน เพ่ือ
การเตรียมความพร้อมกำลังคนคุณภาพของส่วนราชการ 

2. เป็นการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือคัดกรองคนดีคนเก่ง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน จากประสบการณ์ในการทำงาน
ในหน่วยงาน หรือพ้ืนทีท่ี่มีความจำเป็นสำหรับใช้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่เมือ่จะดำรงตำแหน่งสำคัญของส่วนราชการนั้น 

3. เป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็น
ทีย่อมรับ พร้อมกับสับเปลี่ยนหน้าที่เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลาย 

4. เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการแต่งตั้ งข้าราชการภายในที่ดำเนินการได้สอดคล้องและตรงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการที่ ก.พ.กำหนด 

ปัจจุบันสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้มีการกำหนด ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำสายงานที่ต้องการในแต่ละระดับของตำแหน่งที่ชัดเจน
แล้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตำแหน่งเป้าหมายในครั้งนี้ พร้อมกันนี้คณะทำงานฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทำ ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path ) 
ของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

   สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 
 พฤษภาคม  ๒๕63 



 
สารบัญ 

 
                         หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ            1 
  วิสัยทัศน์ 
  พันธกิจ 

 ภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ค่านิยม ปส. 
 

ส่วนที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ          3 
 
 
ส่วนที่ 3 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายงานอำนวยการ ระดับต้น (เลขานุการกรม)        6  

 3.1 แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)             
       สายงานอำนวยการระดับต้น  
 3.2 ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : เลขานุการกรม (อำนวยการระดับต้น)         

 
ส่วนที่ 4 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายงานอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)    13 

4.1 แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)               
       สายงานอำนวยการระดับสูง 
 4.2 ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการระดับสูง)         
  
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบญั (ตอ่) 
 
                         หน้า 

 
ส่วนที่ 5 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายงานอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี)            21 

5.1 แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)               
       สายงานอำนวยการระดับสูง 
 5.2 ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการระดับสูง)        
  

 
 
ส่วนที่ 6 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายงานอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี)    30 

6.1 แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)               
       สายงานอำนวยการระดับสูง 
 6.2 ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการระดับสูง)        
  
 

 
ส่วนที่ 7 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายงานอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย) 38  

7.1 แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)               
       สายงานอำนวยการระดับสูง 
7.2 ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการระดับสูง)        
  

 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
                                วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. 2564- 2568) 

 
วิสัยทัศน ์

      เป็นองค์กร Smart ด้านการกำกับดแูลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ 
1. กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 

  2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย 
  4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน 
 
ภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสนัติ (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561) 
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
3. กำกับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย และความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และ

พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
  6. ประสานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ 
  7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 

1 



ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ด้านการกำกับดูแลฯ และเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย 
กลยุทธ์ 2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางนวิเคลียร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 3.1 เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยา 
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนาขีดความสามารถด้านมาตรวิทยาทางรังสี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ในภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารองค์กรไปสู่ Smart OAP 
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนานวัตกรรมให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 

ค่านิยม ปส. 
ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 นั้น คือ “ATOMS” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 A = Accountability ความรับผิดชอบ 

T = Transparency ความโปร่งใส 

O = Observant ใส่ใจในรายละเอียด 

M = Masterful เชี่ยวชาญ 

S = Safety and Security ความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย 2 



 
 
ส่วนที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
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          แผนภูมโิครงสร้างและอตัรากำลังระดับกรม สำนักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ 
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    กรอบการวางแผนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

อ้างอิงจากคุณสมบัติและประสบการณท์ี่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสำนักงาน ก.พ. 
 
 

     2 ป ี
1 ปี หรือถ้าไม่ครบ  
1 ปี ให้รวมกับ 

                       อำนวยการแล้ว 
    7 ป*ี                                                ไม่น้อยกว่า 3 ป ี 

 
                     2 ปี 
            3 ปี 
                       6 ปี* 
           3 ปี*  4 ป ี    1 ป ี            2 ป ี

3 ปี* 
 
                        
                         6 ปี*               4 ปี* 

 
                 ไม่กำหนดจำนวนปีเนื่องจากเดิมเป็นระดับงานเดียวกัน 

  
                       4-6 ปีตามวฒุิการศึกษา                                             2-6 ปีตามวุฒิการศึกษา          กำหนดจำนวนปขีั้นต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : โดยจะต้องปฏิบัติงานในสายงานที่เกีย่วข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
             : * หมายถึง การได้รับคัดเลือก 
 

ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ บริหาร 

 ช านาญงาน 

 ปฏิบัติงาน 

 อาวุโส 

 ปฏิบัตกิาร 

 ช านาญการ 

 ช านาญการพเิศษ 

 เช่ียวชาญ 

 ระดับต้น 

 ระดับสูง  ระดับต้น 

 ระดับสูง 
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แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) สายงานอำนวยการระดับต้น (เลขานุการกรม) 
 
 
 
 
                         กองอ่ืน                                      กองอ่ืน                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีดำรงตำแหน่งในสายงานใด ต้องมีคุณสมบัติบุคคลตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานนั้น 
   
                                      ตำแหน่งเป้าหมาย (ระบุ)    ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (ระบุ)          ดำรงตำแหนง่           ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้ 
       -ช่ือตำแหน่ง     -ช่ือตำแหน่ง            ตามทิศทางลูกศร                 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
       -หน่วยงานสังกัด     -หน่วยงานสังกัด 
         -ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง 
 

K3 

นักชีววิทยารังสี ชพ. นักฟิสิกส์รังส ีชพ. นักนิวเคลียรเ์คมี ชพ. 
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชพ. นักวิทยาศาสตร์ ชพ. วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ชพ. 
มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ป+ีปสก.ในงานท่ีหลากหลาย 

 

K2 

นักชีววิทยารังสี ชก. นกัฟิสิกส์รังส ีชก. นักนิวเคลียร์เคมี ชก.    
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชก. นักวิทยาศาสตร์ ชก. วิศวกรนิวเคลยีร์ ชก. 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก.นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ ชก. 
มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ป ี

 

K1 

นักชีววิทยารังสี ปก. นักฟิสกิส์รังสี ปก. นักนิวเคลียร์เคมี ปก.     
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ปก. นักวิทยาศาสตร์ ปก. วิศวกรนิวเคลียร์ ปก. 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ปก. 
มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2/4/6 ป ี

 

K 2 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. นิติกร ชก. นักวิชาการเผยแพร่ ชก. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. นักวิเทศสัมพนัธ์ ชก. 
นักจัดการงานท่ัวไป ชก. มีระยะเวลาการดำรงตำแหนง่  4 ปี 

K1 

นิติกร ปก. นักวิชาการเผยแพร่ ปก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. 
นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. นักจัดการงานท่ัวไป ปก. มีระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่ง 2/4/6 ป ี

K 3 

นักทรัพยากรบุคคล ชพ. 
นักวิชาการเงินและบญัช ีชพ. 
มรีะยะเวลาการดำรงตำแหนง่ 3 ป+ีปสก.
ในงานท่ีหลากหลาย 

   

 
M1 

ต าแหน่ง เลขานุการกรม  
(อ านวยการระดับต้น) 

K 3 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ. นติิกร ชพ. นักวิชาการเผยแพร่ ชพ. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. นักวิเทศสัมพันธ์ ชพ. 
มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ป ีนายช่างไฟฟ้าอาวุโส มรีะยะเวลา
ดำรงตำแหน่ง 6 ป+ีปสก.ในงานท่ีหลากหลาย  

 

K 2 

นักจัดการงานท่ัวไป ชก. นักทรัพยากร
บุคคล ชก. นักวิชาการเงินและบญัชี ชก.
นักวิชาการพัสดุ ชก. มีระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่ง 4 ป ี

K1 

นักทรัพยากรบุคคล ปก. นักวิชาการเงิน
และบัญชี ปก. นักวิชาการพสัดุ ปก.  
นักจัดการงานทัว่ไป ปก. 
มรีะยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2/4/ 6 ป ี
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     ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : เลขานุการกรม (อำนวยการระดับต้น) 
ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : เลขานุการกรม M1 

ชือ่ตำแหน่ง : เลขานุการกรม                                                     หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
     บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง หรอืราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงาน
เกีย่วกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกป้ัญหาในงานของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ก.พ.) 
     1. ด้านแผนงาน 
         (1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
ที่สังกัด 
         (2) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด 
         (3) ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด 
     2. ด้านบริหารงาน 
         (1) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานทีร่บัผิดชอบ 
         (2) มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ำหนด 
         (3) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจทีห่นว่ยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ำหนด 
         (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรอืบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รบับริการ 
         (5) ชี้แจงข้อเท็จจรงิ พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงาน
หรอืองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ 
     3. ด้านบริหารทรพัยากรบุคคล 
         (1) จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
         (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำหนด 
         (3) ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้เกดิความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
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หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) -ต่อ- 
     4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
         (1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
         (2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 
 

1. การบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปของสำนักงานฯ งานช่วยอำนวยการ งาน
เลขานุการผู้บริหาร และงานประสานราชการของสำนักงานฯ มีประสิทธิภาพ  

1.1 ระดับความสำเร็จในงานด้านการบริหารจัดการงานด้านอำนวยการของ
สำนักงานฯ 

1.2 จำนวนภารกิจของผู้บริหารสามารถดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย 

2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ระดับความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

2.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการ และแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ 

2.3 ระดบัความสำเร็จในการบริหารจัดการฐานข้อมูลอัตรากำลัง 

3. การบริหารงานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การบัญชี การพสัดุ และ
ทรัพย์สินของสำนักงานฯ ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ระยะเวลาการดำเนินงานเกีย่วกับการบริหารงานการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหนว่ยงาน   
 

4.1 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์.ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 ร้อยละของความพึงพอใจในงานบรกิารต่อบุคคลภายในและภายนอก  
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     ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : เลขานุการกรม (อำนวยการระดับตน้) (ต่อ) 
 
 
                        ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 
 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ 

ทักษะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใน

ตำแหน่ง 
ระดับ 1 
-ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ และ
การจัดทำนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
-ความรู้เรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
-ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผล 

ระดับ 3 
-พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเ์พ่ือสันติ พ.ศ.2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ความรู้เกี่ยวกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
 
 

ระดับ 2 
-ทักษะด้านดิจิทัล 
-ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
-ทักษะการคำนวณ 
-ทักษะการจัดการข้อมูล 

ระดับ 3 
1.การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
2.การบริการที่ดี 
3.การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4.การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม 
5.การทำงานเป็นทีม 

ระดับ 3 
-การมองภาพองค์รวม 
-การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-การคิดวิเคราะห์ 

 
 

หมายเหตุ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง เป็นไปตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 
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                                                ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : เลขานุการกรม (อำนวยการระดับตน้) (ต่อ) 
 
               เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
 
 

เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามท่ี ก.พ. กำหนด 
2. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและ 
    สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญใน   
    สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษเฉลี่ย 3 ปี แต่ละรอบไม่ต่ำกว่าระดับดีขึ้นไป  สำหรับผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏบิัติการ 
    วิจัย ณ ต่างประเทศ และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในรอบนั้นให้นับย้อนกลับไป 1 รอบก่อนนั้น 
4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย 
5. มีประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
    และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑก์ารกำหนดประสบการณใ์นงานที ่
    หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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      ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 
    (ระหว่างการดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม) 

ปีท่ีอยู่ในตำแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา หมายเหตุ 
ปีที ่1-3 Leadership ▪ ผบส. หรือ หลักสูตรที่เทียบเท่า เริ่มนับจากปีที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม 

General Management ▪ E-Learning ของ ก.พ ตามที่สำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติกำหนด

Functional/professional ▪ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานคลัง พัสดุ ในงานด้านนิวเคลียร์และรังสี

Business Acumen ▪ งานบุคคล งานคลัง พัสดุด้านนิวเคลียร์และ
รังสี/วิจัยพัฒนา/ติดตามประเมินผล
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แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) สายงานอำนวยการระดับสูง (ผู้อำนวยการกอง) 
 
 
 
 
                         กองอ่ืน                                      กองอ่ืน                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีดำรงตำแหน่งในสายงานใด ต้องมีคุณสมบัติบุคคลตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานนั้น 
   
                                      ตำแหน่งเป้าหมาย (ระบุ)    ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (ระบุ)          ดำรงตำแหน่ง           ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้ 
       -ช่ือตำแหน่ง     -ช่ือตำแหน่ง            ตามทิศทางลูกศร                 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
       -หน่วยงานสังกัด     -หน่วยงานสังกัด 
         -ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง 
 

K3 

นักชีววิทยารังสี ชพ. นักฟิสิกส์รังสี ชพ.  
นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. นักนิวเคลยีร์ฟิสิกส์ ชพ. 
วิศวกรนิวเคลยีร์ ชพ. มีระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี+ปสก.ในงานที่หลากหลาย 

 

K2 

นักชีววิทยารังสี ชก. นักฟิสิกส์รังส ีชก. นักนิวเคลียร์เคมี ชก. 
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชก. นักวิทยาศาสตร์ ชก. วิศวกร
นิวเคลียร์ ชก. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ชก. 
มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ป ี

 

K1 

นักชีววิทยารังสี ปก. นักฟิสิกส์รังสี ปก. นักนิวเคลียร์
เคมี ปก.นักนิวเคลียร์ฟสิิกส์ ปก. นักวิทยาศาสตร์ ปก. 
วิศวกรนิวเคลยีร์ ปก. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลยีร์ ปก. 
มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2/4/6 ป ี

 

K 2 

นักทรัพยากรบุคคล ชก. นักจดัการงานทั่วไป ชก. 
นักวิชาการเงินและบญัชี ชก. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 
นิติกร ชก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. มรีะยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่ง  4 ป ี

K1 

นักทรัพยากรบุคคล ปก. นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 
นักวิชาการเงินและบญัชี ปก. นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ปก. นิติกร ปก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปก. มีระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ 2/4/6 ปี 

K 3 

นักวิเทศสัมพันธ์ ชพ. นักวิเคราะหน์โยบาย
และแผน ชพ. นักวิชาการเผยแพร ่ชพ.   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ. 
มีระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ 4 ปี+ปสก.ใน
งานท่ีหลากหลาย 

   

 
M2 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการระดับสูง) 

K 3 

นักทรัพยากรบุคคล ชพ. นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ. นิติกร ชพ. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. มีระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่ง 4 ปี +ปสก.ในงานที่หลากหลาย 

 

K 2 

นักวิเทศสัมพันธ์ ชก. นักวิเคราะหน์โยบายและ
แผน ชก. นักวิชาการเผยแพร่ ชก.   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. นักจดัการงาน
ทัว่ไป ชก. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ป ี

K1 

นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. นักวิเคราะหน์โยบาย
และแผน ปก. นักวิชาการเผยแพร ่ปก.   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก. นักจดัการงาน
ทัว่ไป ปก. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 
2/4/ 6 ป ี
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K4 

ผู้เชี่ยวชาญ 
มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์
ที ่ก.พ.กำหนด +ปสก.ใน
งานท่ีหลากหลาย 

 



 
     ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการระดับสูง) 
ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการกอง M2 

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน         หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน          
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
     บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลางหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนทีม่ีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ.) 
     1. ด้านแผนงาน 
         (1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
ทีส่ังกัด 
         (2) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีกำหนด 
         (3) ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยากซับซ้อนมากให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด   
     2. ด้านบริหารงาน 
         (1) กำหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
         (2) มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
         (3) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
         (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการ 
         (5) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงาน
หรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ      
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หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) -ต่อ- 
    3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
         (1) จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
         (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีกำหนด 
         (3) ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ 
งานที่ปฏิบัติ 
         (4) ปรับปรุง หรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ  
หรือผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน  
    4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
        (1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพ่ือใหส้อดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
        (2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 
 

1. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เกี่ยวกับนโยบายและแผน หรือ
โครงการ เพ่ือให้การจัดทำนโยบายและการวางแผน เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการหรือผู้บริหาร
ตามแผน  

3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์  

4. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์  
5. การนำระบบดิจิตัลมาใช้ในการพัฒนาการทำงานของ ปส. ให้เป็นองค์กร 

4.0 
 

1. ร้อยละของแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการที่บรรลุภารกิจที่กำหนด
ไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

2. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แผนยุทธศาสตร์ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์  ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
หรือผู้บริหาร 

3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความ
ตระหนักของประชาชน  เกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์  

4. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศ  
5. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิตัลของ

หน่วยงาน 
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     ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการระดับสูง) (ต่อ) 
 
 
                        ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 
 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ 

ทักษะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใน

ตำแหน่ง 
ระดับ 2 
-ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ และ
การจดัทำนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
-ความรู้เรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
-ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผล 

ระดับ 3 
-พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
-ความรู้เกี่ยวกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
 

ระดับ 2 
-ทักษะด้านดิจิทัล 
-ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
-ทักษะการคำนวณ 
-ทักษะการจัดการข้อมูล 

ระดับ 4 
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.การบริการที่ดี 
3.การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4.การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม 
5.การทำงานเป็นทีม 

ระดับ 4 
-การมองภาพองค์รวม 
-การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-การคดิวิเคราะห์ 

 
หมายเหตุ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง เป็นไปตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 
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  ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการระดับสูง) (ต่อ) 

 
               เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
 
 

เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามท่ี ก.พ. กำหนด 
2. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและ 
    สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ใน   
    สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษเฉลี่ย 3 ปี แต่ละรอบไม่ต่ำกว่าระดับดีขึ้นไป  สำหรับผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ 
    วิจัย ณ ต่างประเทศ และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในรอบนั้นให้นับย้อนกลับไป 1 รอบก่อนนั้น 
4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย 
5. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
    และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงานที่ 
    หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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      ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา 
     (ระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง) 

ปีท่ีอยู่ในตำแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา หมายเหตุ 
ปีที ่1-3 Leadership ▪ ผบส. หรือ หลักสูตรที่เทียบเท่า เริ่มนับจากปีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง 

General Management ▪ E-Learning ของ ก.พ ตามที่สำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติกำหนด

Functional/professional ▪ การบริหารและการพัฒนาในงานด้าน
นโยบายและแผน งานด้านความรว่มมือ
ระหว่างประเทศ ในงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

Business Acumen ▪ งานด้านนโยบายและแผน งานด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ทางนิวเคลียร์และ
รังสี/วิจัยพัฒนา/ติดตามประเมินผล หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
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แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ระดับสูง  
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีดำรงตำแหน่งในสายงานใด ต้องมีคุณสมบัติบุคคลตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานนั้น 
   
                                      ตำแหน่งเป้าหมาย (ระบุ)    ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (ระบุ)          ดำรงตำแหน่ง           ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้ 
       -ช่ือตำแหน่ง     -ช่ือตำแหน่ง            ตามทศิทางลูกศร                 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
       -หน่วยงานสังกัด     -หน่วยงานสังกัด 
         -ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง 
 

K3 

นักชีววิทยารังสี ชพ. นักฟิสิกส์รังสี ชพ. นักนิวเคลียรเ์คมี ชพ. 
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชพ. วิศวกรนวิเคลียร์ ชพ.  
มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี+ปสก.ในงานที่หลากหลาย 

 

K2 

นักชีววิทยารังสี ชก. นักฟิสิกส์รังส ีชก. นักนิวเคลียร์เคมี ชก.         
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชก. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ชก.  
วิศวกรนิวเคลยีร์ ชก. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 

 

K1 

นักชีววิทยารังสี ปก. นักฟิสิกส์รังสี ปก. นักนิวเคลียร์เคมี ปก.          
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ปก. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ปก. 
วิศวกรนิวเคลยีร์ ปก.  มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2/4/6 ป ี

 

   

 
M2 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 
(อ านวยการระดับสูง) 
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K4 

ผู้เชี่ยวชาญ 
มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด +ปสก.ใน
งานทีห่ลากหลาย 

 



ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ระดับสูง) 
ตำแหนง่เป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการกอง M2 

ชือ่ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี       หน่วยงาน : กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

หน้าที่รับผดิชอบหลัก (Key Responsibilities) 
     บริหารงานในฐานะหัวหนา้ส่วนราชการที่ตำ่กว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง หรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาตามภารกิจของ
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ ทีต่้องใช้ความรูค้วามชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าทีค่วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ.) 

1. ด้านแผนงาน
(1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ

ที่สังกัด 
  (2) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีกำหนด 

         (3) ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยากซับซ้อนมากให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามทีก่ำหนด      

2. ด้านบริหารงาน
(1) กำหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(2) มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
       (3) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการตา่ง ๆ ตามภารกิจ

ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
         (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
         (5) ชี้แจงข้อเทจ็จริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรอืเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงาน
หรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ  
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หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) -ต่อ- 
     3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
         (1) จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
         (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีกำหนด 
         (3) ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานทีป่ฏิบัติ 
         (4) ปรับปรุง หรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ 
หรือผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น      
     4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
         (1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 

      (2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 
 

1. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ มี
มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) ความมัน่คงปลอดภัย (Security) และการ

ดำเนินงานด้านการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) เป็นไปตามข้อกำหนดและ

พันธกรณีระหว่างประเทศ 

1.๑ ร้อยละความสำเร็จของจำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับ
การตรวจสอบมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด 

1.๒ รอ้ยละความสำเร็จของการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย  
1.๓ ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่กระทำผิด
ข้อกำหนดและกฎระเบียบ และถูกส่งให้หนว่ยงานอนุญาตและนิติกรดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมาย 

๑. ๔ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยครบถ้วน

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

๑.๕ ร้อยละความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีและประชาชนได้รับรังสีเป็นไปตาม

เกณฑ์ความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด 

2. การพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
 และการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ระดับภายในสถานประกอบการและสาธารณภัย) และภัยจาก
เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

2.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ พัฒนา และปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน 
(SOP, WI) ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ   
๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการกำกับดูแลฯ ตามลักษณะการใช้งาน (Application)  โดยสอดคล้อง
กับแนวทาง IAEA 

2.3 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาแนวทางและกระบวนตรวจสอบและการ
ประเมินความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้มปีระสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
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ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 
 

2. การพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
และการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ระดับภายในสถานประกอบการและสาธารณภัย) และภัยจาก
เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

2.4 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลการตรวจสอบ จัดทำ
รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบ เพ่ือพัฒนายกระดับข้อกำหนด
และมาตรการด้านบังคับสถานประกอบการที่เหมาะสมต่อไป 
2.๕ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
๒.๖ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแนวทางการประเมินและปรับปรุงความ
ปลอดภัยสำหรับผู้รับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานความ
ปลอดภัย (Regulatory Guidance) 
๒.๗ ร้อยละของการจัดทำและปรับปรุงแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
๒.๘ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของ
สถานประกอบการ 
๒.๙ ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. การพัฒนาบุคลากร 3.๑ ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความปลอดภัยในแต่ละระดับ ให้เหมาะสมกับความเป็นอันตราย/ยุ่งยาก
ซับซ้อนของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓.๒ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มี
สมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ในแต่ละประเภท 

4. การบริหารงบประมาณของกองตามแผนปฏิบัติงาน 
 

4.1 ร้อยละความสำเร็จของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
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     ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ระดับสูง) (ต่อ) 
  
 
                        ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 
 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ 

ทักษะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใน

ตำแหน่ง 
ระดับ 2 
-ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ และ
การจัดทำนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
-ความรู้เรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
-ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผล 

ระดับ 3 
-พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ความรู้เกี่ยวกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
 

ระดับ 2 
-ทักษะด้านดิจิทัล 
-ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
-ทักษะการคำนวณ 
-ทักษะการจัดการข้อมูล 

ระดับ 4 
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.การบริการที่ดี 
3.การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4.การยึดมัน่ในความ
ถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม 
5.การทำงานเป็นทีม 

ระดับ 4 
-การมองภาพองค์รวม 
-การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-การคิดวิเคราะห์ 

 
 
หมายเหตุ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง เป็นไปตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 
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                                                ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ระดับสูง) (ต่อ)  
 
               เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
 
 

เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามท่ี ก.พ. กำหนด 
2. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและ 
    สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญใน   
    สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษเฉลี่ย 3 ปี แต่ละรอบไม่ต่ำกว่าระดับดีขึ้นไป  สำหรับผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ 
    วิจัย ณ ต่างประเทศ และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในรอบนั้นให้นับย้อนกลับไป 1 รอบก่อนนั้น 
4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย 
5. มีประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
    และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑก์ารกำหนดประสบการณ์ในงานที ่
    หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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      ประเด็นการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา  
 (ระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน) 

ปีท่ีอยู่ในตำแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา หมายเหตุ 
ปีที่ 1-3 Leadership ▪ ผบส. หรือ หลักสูตรที่เทียบเท่า เริ่มนับจากปีท่ีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะ

ด้าน 
General Management ▪ E-Learning ของ ก.พ ตามที่สำนักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติกำหนด

Functional/professional ▪ การบริหารและพัฒนางาน ในงานด้านการ
ตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

Business Acumen ▪ งานด้านการตรวจสอบทางนิวเคลียร์และ
รังสี/วิจัยพัฒนา/ติดตามประเมินผล
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แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ระดับสูง  
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีดำรงตำแหนง่ในสายงานใด ต้องมคีุณสมบัติบุคคลตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานนั้น 
   
                                      ตำแหน่งเป้าหมาย (ระบุ)    ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (ระบุ)          ดำรงตำแหน่ง           ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้ 
       -ช่ือตำแหน่ง     -ช่ือตำแหน่ง            ตามทิศทางลูกศร                 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึง่ 
       -หน่วยงานสังกัด     -หน่วยงานสังกัด 
         -ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง 

K3 

นักชีววิทยารังสี ชพ. นักฟิสิกส์รังสี ชพ. นักนิวเคลียรเ์คมี ชพ. 
นักนิวเคลียร์ฟิสกิส์ ชพ. วิศวกรนวิเคลียร์ ชพ.  
มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี+ปสก.ในงานท่ีหลากหลาย 

 

K2 

นักชีววิทยารังสี ชก. นักฟิสิกส์รังส ีชก. นักนิวเคลียร์เคมี ชก.     
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส ์ชก. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ชก.  
วิศวกรนิวเคลยีร์ ชก. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ป ี

 

K1 

นักชีววิทยารังสี ปก. นักฟิสิกส์รังสี ปก. นักนิวเคลียร์เคมี ปก.    
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ปก. นกัวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ปก.  
วิศวกรนิวเคลยีร์ ปก. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2/4/6 ป ี

 

   

 

M2 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 

(อ านวยการระดับสูง) 
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K4 

ผู้เชีย่วชาญ 
มีคุณสมบัตติรงตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด 
+ ปสก.ในงานท่ีหลากหลาย 

 



 
 
     ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการระดับสูง) 
ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการกอง M2 

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังส ี    หน่วยงาน : กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี      
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
     บรหิารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ตำ่กว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง หรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บรหิารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาตามภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ.)   
    1. ด้านแผนงาน 
         (1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ  
ที่สังกัด 
         (2) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีกำหนด 
         (3) ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยากซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีกำหนด      
     2. ด้านบริหารงาน 
         (1) กำหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
         (2) มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหค้ำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
         (3) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ
ทีห่น่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
         (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเปน็
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
         (5) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงาน
หรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ  
 
 
 
 32 



 
 
 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) -ต่อ- 
     3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
         (1) จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ 
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
         (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีกำหนด 
         (3) ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
         (4) ปรับปรุง หรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการ
ดำเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน      
     4. ดา้นบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
         (1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
         (2)  ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 
 

1. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมี
มาตรการความปลอดภัย 

1. ระดับความปลอดภัยที่เกิดจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี  
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรการความปลอดภัย 

 

2. การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามภารกิจ 

 

2. จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับ 
การอนุญาตเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณสำเร็จตามแผน 

 

3.1 จำนวนรายการการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์  

 
 

3.2 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายสำเร็จตามแผน 
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                ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการระดับสูง) (ต่อ) 

 
 
                        ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 
 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ 

ทักษะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใน

ตำแหน่ง 
ระดับ 2 
-ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ และ
การจดัทำนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
-ความรู้เรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
-ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผล 

ระดับ 3 
-พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ความรู้เกีย่วกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
 

ระดับ 2 
-ทักษะด้านดิจิทัล 
-ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
-ทักษะการคำนวณ 
-ทักษะการจัดการข้อมูล 

ระดับ 4 
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.การบริการที่ดี 
3.การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4.การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม 
5.การทำงานเป็นทีม 

ระดับ 4 
-การมองภาพองค์รวม 
-การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-การคิดวิเคราะห์ 

 
 

หมายเหตุ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง เป็นไปตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 
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                                                ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการระดับสูง) (ต่อ) 

 
               เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
 
 

เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามท่ี ก.พ. กำหนด 
2. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที ่5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและ 
    สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ใน   
    สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษเฉลี่ย 3 ปี แต่ละรอบไม่ต่ำกว่าระดับดีขึ้นไป  สำหรับผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ 
    วิจัย ณ ต่างประเทศ และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในรอบนั้นให้นับย้อนกลับไป 1 รอบก่อนนั้น 
4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย 
5. มีประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
    และประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงานที่ 
    หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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                        ประเดน็การพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา  
                   (ระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน) 

 
 

ปีท่ีอยู่ในตำแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา หมายเหตุ 
ปีที่ 1-3  Leadership ▪ ผบส. หรือ หลักสูตรที่เทียบเท่า เริ่มนับจากปีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะ

ด้าน 
 General Management ▪ E-Learning ของ ก.พ ตามที่สำนักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติกำหนด 
 

 

 Functional/professional ▪ การบริหารและการพัฒนาในงานด้านการ
อนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

 

 Business Acumen ▪ งานด้านการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี/
วิจัยพัฒนา/ติดตามประเมินผล 
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แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) สายงานอำนวยการระดับสูง  
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีดำรงตำแหน่งในสายงานใด ต้องมีคุณสมบัติบุคคลตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานนั้น 
   
                                      ตำแหน่งเป้าหมาย (ระบุ)    ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (ระบุ)          ดำรงตำแหน่ง           ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้ 
       -ช่ือตำแหน่ง     -ช่ือตำแหน่ง            ตามทิศทางลูกศร                 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหน่ึง 
       -หน่วยงานสังกัด     -หนว่ยงานสังกัด 
         -ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง 
 

K3 

นักชีววิทยารังสี ชพ. นักฟิสิกส์รังสี ชพ. นกันิวเคลียรเ์คมี ชพ. 
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชพ. วิศวกรนวิเคลียร์ ชพ.  
มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี+ปสก.ในงานท่ีหลากหลาย 

 

K2 

นักชีววิทยารังสี ชก. นักฟิสิกส์รังส ีชก. นกันิวเคลียร์เคมี ชก. 
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชก. นกัวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ชก.  
วิศวกรนิวเคลยีร์ ชก. มีระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ 4 ป ี

 

K1 

นักชีววิทยารังสี ปก. นักฟิสิกส์รังสี ปก. นกันิวเคลียร์เคมี ปก.  
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ปก. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ปก.  
วิศวกรนิวเคลยีร์ ปก. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2/4/6 ปี 

 

   

M2 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน  
(อ านวยการระดับสูง) 

K 4 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์ทีส่ำนักงาน 
ก.พ.กำหนด +ปสก.ในงานท่ีหลากหลาย 
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     ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการระดับสูง) 
ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการกอง M2 

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย   หน่วยงาน : กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย    
 

หน้าที่รับผดิชอบหลัก (Key Responsibilities) 
     บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการทีต่่ำกว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง หรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บรหิารจัดการ จดัระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาตามภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รบั
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ.)  
     1. ด้านแผนงาน 
         (1) วางแผนงาน โครงการ หรอืแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ  
ทีส่ังกัด 
         (2) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีกำหนด 
         (3) ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยากซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีกำหนด      
     2. ด้านบริหารงาน 
         (1) กำหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัตริาชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
         (2) มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
         (3) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซบัซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
         (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รบับริการ 
         (5) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในทีป่ระชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงาน
หรอืองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ  
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หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) -ต่อ- 
     3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
         (1) จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
         (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีกำหนด 
         (3) ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
         (4) ปรับปรุง หรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการ
ดำเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน      
     4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
         (1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
         (2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 
 

1. ความพร้อมในด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เพ่ือ
การกำกับดูแลความมั่นคงและปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

1. จำนวนระบบวัดปริมาณทางรังสีและวิเคราะห์ทางนิวเคลียร์ และระบบมาตร
วิทยารังสีของ ปส. มีความพร้อมผลิตผลงานวิจัยที่มกีารเผยแพร่ ไมน่้อยกว่า 5 เรื่อง
ต่อปี 

2. ความพร้อมในการเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีทัว่ประเทศ รถปฏิบัติงานเฝ้าตรวจ
รังสีสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดรังสีเมือ่เกิดเหตุทางรังสี และการรายงานผล 

2. ร้อยละของความพร้อมของระบบเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีทั่วประเทศ มีความ
ทันสมัยและพร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ตามที่ ปส. ต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ รวมทั้งระบบมาตรวิทยาทาง
รงัสีของประเทศได้รับการพัฒนาสอดคล้องตามข้อกำหนด มอก 17025-2561 

3. จำนวนระบบวัดและวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ทางนิวเคลียร์และรังสี 
ปส. ได้รับการพัฒนาและผ่านการรับรองคุณภาพตาม มอก 17025 ตามแผนงาน 
และมีความพร้อมไม่น้อยกว่า 3 ระบบ 

4. การพัฒนาระบบสนับสนุนและมาตรฐานการกำกับดูแลความมั่นคงและปลอดภัย  
เป็นไปตามคำแนะนำของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ บรรลุเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติราชการของกองที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ ปส.  

4. จำนวนรายการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
มีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,500 รายการต่อปี และสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกองที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ ปส. 

5. การใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีและบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ และ OKR ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ลปส. 

5. ร้อยละความสำเร็จของงบประมาณทีไ่ด้รับตามแผนฯ มีการเบิกจ่ายสำเร็จตาม
ระยะเวลา และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนด 

6. การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในกอง มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความสุข 6. ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่สังกัดภายใต้ กพม. มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

7. ความมีอิสระในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำในการวิเคราะห ์   
เฝ้าระวัง และประเมินผลการได้รับรังสีของประชาชน เกดิวัฒนธรรมความมั่นคงและ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

7. ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรในกองสามารถนำวิธีการที่กำหนดในคู่มือมาใช้
ประโยชน์ ในภาพรวมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความมั่นคงและปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
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             ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการระดับสูง) (ต่อ) 

 
 
                        ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 
 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัตงิาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ 

ทักษะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใน

ตำแหน่ง 
ระดับ 2 
-ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ และ
การจัดทำนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
-ความรู้เรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
-ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผล 

ระดับ 3 
-พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
-พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ความรู้เกีย่วกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
 

ระดับ 2 
-ทักษะด้านดิจิทัล 
-ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
-ทักษะการคำนวณ 
-ทักษะการจัดการข้อมูล 

ระดับ 4 
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.การบริการทีดี่ 
3.การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4.การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม และ
จรยิธรรม 
5.การทำงานเป็นทีม 

ระดบั 4 
-การมองภาพองค์รวม 
-การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-การคิดวิเคราะห์ 

 
หมายเหตุ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง เป็นไปตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัตงิาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 
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                                            ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการระดับสูง) (ต่อ) 
 
               เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
 
 

เกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path 
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามท่ี ก.พ. กำหนด 
2. มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและ 
    สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญใน   
    สำนักงานปรมาณเูพ่ือสันติ 
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษเฉลี่ย 3 ปี แตล่ะรอบไม่ต่ำกว่าระดับดีขึ้นไป  สำหรับผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ 
    วิจัย ณ ต่างประเทศ และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในรอบนั้นให้นับย้อนกลับไป 1 รอบก่อนนั้น 
4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย 
5. มีประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
    และประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑก์ารกำหนดประสบการณ์ในงานที่ 
    หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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                        ประเดน็การพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา  
                    (ระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน) 

 
 

ปีท่ีอยู่ในตำแหน่ง ประเด็นการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา หมายเหตุ 
ปีที่ 1-3  Leadership ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง หรือ หลักสูตรที่

เทียบเท่า 
เริ่มนับจากปีทีด่ำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะ
ด้าน 

 General Management ▪ E-Learning ของ ก.พ. ตามที่สำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติกำหนด 
 

 

 Functional/professional ▪ การบริหารและการพัฒนาในงานด้านการ
พัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความ
ปลอดภัย 
 

 

 Business Acumen ▪ งานด้านการพัฒนาระบบและมาตรฐาน
กำกับดูแลความปลอดภัย/วิจัยพัฒนา/
ติดตามประเมินผล 
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เอกสารอ้างอิง 

1. ประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สมรรถนะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ
สำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรอืตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภท
อำนวยการ 

4. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำนักงาน ก.พ.
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