
 



 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ก 

 

 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์

ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินการต่อไป  โดยนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านพลังงานนิวเคลียร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

เพื่อให้การด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีความชัดเจนและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (พ.น.ส.) จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 - 2569 จัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในด้านการแพทย์  การเกษตร อุตสาหกรรม และ
การศึกษาวิจัย รวมทั้งเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ และศูนย์กลาง
ด้านก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน จากการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ในภาพรวม มีหน่วยงานต่างๆ ได้น าเสนอโครงการ 
จ านวน 120 โครงการ มีการด าเนินงานจริง รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.17 ของโครงการ
ที่ได้น าเสนอในแผนปฏิบัติการ และโครงการที่ด าเนินการได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 557.7211 ล้านบาท   

 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้เห็นถึงความส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีการด าเนินงาน
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จึงได้มีการจัดประชุมการรายงานผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 154 คน 
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 50 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อรายงานผลการด าเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 
2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) และสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 
ซึ่งได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ เชื่อมโยงเข้าสู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน โดย ปส. ได้ด าเนินการ ดังนี ้

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องแคทลียา 1 ตึก Rama wing โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 
เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 สถานะการด าเนินงาน
ของแผนงาน/โครงการ ในปี พ.ศ. 2562 และการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 

2. จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 128 แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดท าข้อมูล
ภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี ้

2.1 รายงานผลการด าเนินงานระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 
 2.2 โครงการที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 
 2.3 ข้อมูล/แผนงาน/กิจกรรม ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 

(โครงการ Quick win และโครงการของหน่วยงาน) 
 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลกลับมายัง ปส. จ านวนทั้งสิ้น 60 หน่วยงาน   

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการรับทราบผลการด าเนินงานและแนวทางการทบทวนแผนงาน/โครงการ ในปี พ.ศ. 
2563 – 2564 ปส. จึงก าหนดจัดประชุมรายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2560 – 2561) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องดอนเมือง 2 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย
ในการพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศ สามารถมองเห็นถึงความสอดคล้องของการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายด้าน วทน. รวมทั้งรับทราบแนวทางและสามารถ
จัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ และเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รับทราบปัญหาอุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2563 –  2564) และรับทราบกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเสนอขอ
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ได ้
 

ท่ีมำ หลักกำร และควำมส ำคัญของโครงกำร 
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รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายในการพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศ 
สามารถมองเห็นถึงความสอดคล้องของการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายด้าน วทน. 
 2. เพื่อรับทราบแนวทางและสามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาด้าน วทน. 
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 –  2561) 
 4. เพื่อรับทราบกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเสนอขอ
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ได ้

3. วัน เวลา และสถานที่ 
 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี 
ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 150 คน ประกอบด้วย 
 1. คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 2. ผู้แทนจากหนว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับแผนปฏิบัติการฯ 
 3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 การบรรยาย การอภิปราย และการรับฟังความคิดเห็น 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

7. ประโยชนท์ี่ได้รบั 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและมีความเข้าใจตรงกันในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และเป้าหมายตาม
นโยบายการพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการปรับปรุง
แผนการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 –  2564) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเสนอของบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ได ้
 
  



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๓ 

 

 
กิจกรรม การด าเนินงาน ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ผู้บริหารกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลา่วเปิดการประชุมรายงาน
ประเมนิผลการด าเนินการ
ภายใตแ้ผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 
2560 – 2564 ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2560 – 2561) 

 - รศ.นพ. สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการ
ประชุมรายงานประเมินผลฯ เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม รวมถึง
เป้าหมายที่คาดหวังในการประชุมครั้งนี ้

 - เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กล่าวรายงานผลการด าเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 

ผู้เข้าร่วมการประชุมรายงาน
ประเมินผลฯ มีความเข้าใจถงึ
หลักการและวตัถุประสงค์ของ
การประชุม รวมถึงรับทราบ
เป้าหมายและแนวทางการ
ด าเนินงานที่ ปส. ต้องการให้
ผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการ 

2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง  
ทศิทางเชิงนโยบายและการ
จัดท าแผนปฏบิตักิารของ
นโยบายและแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 
2563 – 2564 

 - รศ.นพ. สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวบรรยาย
ถึงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายในการ
พัฒนาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศไทย ทั้งในปัจจุบัน
และแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต อธิบาย
ความเก่ียวข้องสอดคล้องและความส าคัญ
ของการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ ซึ่งมสี่วนส าคัญในการ
สนับสนุนการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของ
ประเทศ ตามแนวทางการพัฒนา วทน. ทั้ง
ในเชิงของเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงอธิบาย
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ให้
สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการ
พัฒนาด้าน วทน. ของประเทศ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและสามารถจัดท า
แผนงาน/โครงการ พ.ศ. 2563 - 2564 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผน และเป้าหมายในการ
พัฒนาด้าน วทน. ระดับประเทศ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุมรายงาน
ประเมินผลฯ ได้รับความรู้ความ
เข้าใจถึงนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายในการพัฒนาด้าน วทน. 
ของประเทศ สามารถมองเห็นถึง
ความสอดคล้องของการพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ซึ่งมีส่วนส าคญัต่อการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายด้าน วทน. 
รวมทั้งรับทราบแนวทางและ
สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ และเป้าหมายตาม
นโยบายการพัฒนาด้าน วทน. 
ของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีกำรด ำเนินงำนและผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 



 

๔  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

กิจกรรม การด าเนินงาน ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

3. อภิปรายผลการด าเนินงาน
ภายใตแ้ผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาด้านพลังงาน
นิวเคลียรข์องประเทศ พ.ศ. 
2560 - 2564 ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2560 –  2561) 

 - นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ ผู้แทน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิน าเสนอผลการ
ด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบตัิการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 
- 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2561) 

 - นางสาวจิตรลดา  พิศาลสพุงษ์ 
ผู้อ านวยการส่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและ ดร.สุรชัย  
สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรมแหง่ชาต ิให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา และแผนในการปรับปรุงการ
ด าเนินการให้ดีขึ้น  

- เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายงาน
ประเมินผลฯ ถ่ายทอดประสบการณ์การ
ด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งที่ประสบผลส าเร็จ
และที่มีปัญหาอุปสรรค 

ผู้เข้าร่วมประชุมรายงาน
ประเมินผลฯ ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และปัญหา
อุปสรรคในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ให้ส าเร็จ 
รวมทั้งรับทราบแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน และการ
ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานของประเทศ พ.ศ. 
2560 - 2564 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2563 –  2564) 

4. การอภิปราย เรื่อง กลไก
และแนวทางการขับเคลื่อน
แผนปฏบิตักิารของนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 
2564 

 - ผศ.ดร. วันวิสา  สุดประเสริฐ อาจารย์
ประจ าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
อภิปราย ถึงโครงการตัวอย่างภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ที่ได้มีการขบัเคลื่อนจน
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และ
วิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนงาน 

 - นางสาวศิลกัษณ์  ปั้นน่วม ที่ปรึกษา
ส านักงบประมาณ อภิปราย เรื่อง ทิศทาง
และแนวโน้มการจัดท างบประมาณด้าน
นิวเคลียร์และรังสีให้สอดคลอ้งกับแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

 - ดร. วิภารัตน์  ดีอ่อง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อภิปราย เรื่อง 

ผู้เข้าร่วมประชุมรายงาน
ประเมินผลฯ รบัทราบกลไกและ
แนวทางการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการของนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2564 และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เสนอของบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2564 ได ้



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๕ 

 

กิจกรรม การด าเนินงาน ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 - ดร.ภาคภูมิ  อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี
ช านาญการ ผู้แทนส านกังานปรมาณเูพื่อสันต ิ
และวิทยากรทัง้ 3 ท่านข้างต้น ร่วมกัน
อภิปรายถึงกลไกและแนวทางการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 
ในการเสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2563 - 2564 ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

5. ผู้เข้าร่วมการประชุม
รายงานประเมินผลฯ ซักถาม
ประเดน็ต่างๆ 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรอภิปราย
ถาม - ตอบ ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดง
ความเห็น 

ผู้เข้าร่วมการประชุมรายงาน
ประเมินผลฯ ได้รับความรู้และ
แนวทางในการก าหนดแผนงาน/
โครงการและแนวทางในการ
ติดตามผลแผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 –  2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 
 
 
 
 



 

 
  

 

ส่วนที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๗ 

 

 
 รศ.นพ. สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ ทิศทางและการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ จ านวน ๖ ด้าน ดังนี ้
  1.1 ด้านความมั่นคง 
  1.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
  1.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  รัฐบาลทุกชุดที่เข้ามาบริหารประเทศต่อจากนี้ จะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านนี้ แต่อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการด าเนินงานไปตามสถานการณ์ของประเทศในอนาคต โดยหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรม จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี 
ทั้งนี้ รัฐบาลมีความต้องการที่จะผลักดันให้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับที่ 1 ของประเทศ 
คือ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญที่สุด และเป็นกรอบนโยบายหลักที่แผนอื่นๆ จะต้องเช่ือมโยงสอดคล้อง 
ดังนั้น ในเชิงของการจัดท าแผนต่างๆ เช่น แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนงาน หรือมาตรการ ของหน่วยงานนั้น 
จะไม่สามารถใช้ค าว่า “แผนยุทธศาสตร์” ได้อีก เนื่องจากจะท าให้ระดับความส าคัญของแผนดังกล่าว เทียบเท่า
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับระดับชั้นของแผนตามความเป็นจริง จึงอาจจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงต่อไป 

2. การจัดตั้งกระทรวงใหม่ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เกิดจากการรวมกันระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) หน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยต่างๆ เป็นต้น โดยมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งกระทรวงใหม่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวนทั้งสิ้น 5 ฉบับ มีการด าเนินการจัดท ารายละเอียดหลักการเพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าสู่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป ทั้งนี้ พ.ร.บ. จัดตั้งกระทรวงใหม่ จะมี พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 40 ฉบับ 
เมื่อได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการน าเสนอต่อ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดตั้งกระทรวงใหม่อาจมี
รัฐมนตรีถึง 2 ต าแหน่ง ได้แก ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ มีปลัดกระทรวงฯ 
1 ต าแหน่ง โดยมีโครงสร้างการจัดต้ังกระทรวงใหม่ ดังน้ี 
 
 

สรุปกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง ทิศทำงและกำรพัฒนำ 

ด้ำนนิวเคลียร์ของประเทศสู่ Thailand 4.0 



 

๘  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

  1. หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานการอุดมศึกษา ส านักงาน
มาตรฐานอุดมศึกษา กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)  
  2. หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานสภานโยบายวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

  โครงสร้างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปส. ยังคงอยู่ในกระทรวงใหม่ และมีสถานภาพเป็นส่วนราชการ
เหมือนเดิม ซึ่งหาก พ.ร.บ. ที่น าเสนอต่อ สนช. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการท างานของ ปส. ก็จะยังคงเดิม 
และยังคงมีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (คณะกรรมการ พ.น.ส.) ซึ่งดูแลตาม พ.ร.บ. ต่อไป 

3. Thailand 4.0 
  Thailand 4.0 เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ที่จะน าพาประเทศไทยให้พ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้น พ้นจากความยากจน และมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยน าเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มาเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
ทั้ง 10 กลุ่ม โดยในปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการเพิ่มกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 1 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรม
การป้องกันประเทศ (รวมเป็น 11 กลุ่ม) ซึ่งจะท าให้บทบาทในการน าพลังงานนิวเคลียร์และรังสีเข้ามาช่วยในการ
พัฒนาประเทศมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาพัฒนา สนับสนุน
กระบวนการผลิต ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
กลุ่มที่ 2 : กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
กลุ่มที่ 3 : กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
กลุ่มที่ 4 : กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded 
Technology) 

กลุ่มที่ 5 : กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture 
& High Value Services) 

  ส าหรับการน าวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 นั้น จะเป็น
สายวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นส่วนใหญ่ โดยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ แต่ในรัฐบาลปัจจุบัน จะให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานและศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
ที่จะช่วยเป็นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศมากยิ่งขึ้น เช่น Frontier Science, Basic Science เป็นต้น 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Quantum, Spearhead, Earth Science และ Environmental ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
ในการท างานต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดตั้งหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆ ที่จะเข้ามาท างานในแต่ละด้านนั้น จะต้องมุ่ง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ศาสตร์แต่ละด้านมีการขยายตัว สามารถน ามาต่อยอด และสร้างประโยชน์แก่ประเทศ
ใหม้ากขึ้น ซึ่งอาจต้องเริ่มด าเนินการหลังจากที่ได้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๙ 

 

  ในส่วนของการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนั้น มีงบประมาณที่ลงทุน
ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดอย่างมีนัยส าคัญ ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา เช่น ในปี พ.ศ. 2559 
สัดส่วนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.79 
ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 - 2561 นั้น มีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อาจเพิ่มเป็นร้อยละ 0.82 และร้อยละ 1 โดยล าดับ 

4. พื้นที่ Electronic Central Industry (ECI) ในการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน 
  ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาและก่อสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน 
โดยเครื่องที่ 1 ก่อสร้างอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนเครื่องที่ 2 นั้น จะมีการก่อสร้างในพื้นที่ EECi 
จังหวัดระยอง โดยได้มีการน าเสนอหลักการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการน าเสนอเข้าสู่
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีงบประมาณรวมประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยเครื่อง
ก าเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องที่ 2 นี้ จะเน้นในเรื่องของการวิจัย ไม่เน้นในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
(Power Plant) ส าหรับโรงไฟฟ้าที่เป็นแบบเครื่องปฏิกรณ์วิจัย ซึ่งจะน ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางเศรษฐกิจน้ัน 
ขณะนีอ้ยู่ในกระบวนการพิจารณาและศึกษาผลกระทบในด้านสิ่งแวดลอ้ม 
 
 
  



 

๑๐  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 
โดย : นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ 

1. ที่มาและรายละเอียดของนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
 พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ในภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมี
แนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ การศึกษาวิจัย ฯลฯ 
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (พ.น.ส.) ได้เล็งเห็นความส าคัญที่ประเทศไทยจะต้องมีแผนด้านนิวเคลียร์
และรังสี จึงได้จัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569) 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อน
และบูรณาการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 10 ปี 

 ในการจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ได้ค านึงถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
รวมทั้งมีการก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงาน ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี, นโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยภายใต้
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์นั้น 
มีจ านวน 3 ยุทธศาสตร ์ที่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
รายละเอียดดังนี ้

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา และถ่ายทอดลงมาเป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านก ากับดูแลและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี และส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรกับต่างประเทศ 
   นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และถ่ายทอดลงมาเป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งการพัฒนาปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมาย และการศึกษาวิจัย
เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแล รวมถึงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรของนโยบำยและ 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียรข์องประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๑๑ 

 

   ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศตามหลักนโยบาย Thailand 4.0 
คือ การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางนิวเคลียร์มาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาและช่วยสนับสนุน
กระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมมุ่งเน้นของประเทศทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งทั้ง 2 
ยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นนั้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
โดยทั้งสองยุทธศาสตร์มีส่วนสนับสนุนและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และถ่ายทอดลงมาเป็นนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคน
และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางนิวเคลียร์และรังสี  
การถ่ายทอดและสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และการวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
อย่างสันติในการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ 
สร้างความเข้มแข็ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการทางการแพทย์ พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 

 จากความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, นโยบาย Thailand 4.0, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศนั้น ปส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ พ.น.ส. และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดแนวทางและจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โดยมีความเช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติต่างๆ ตามผังความเช่ือมโยง ดังนี้ 

 
รูปภาพที่ 1 : ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 การพฒันาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569) 



 

๑๒  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 การเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวจะส่งผลให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ คือ “ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพ
การแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน” โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน 3 เป้าหมาย ดังนี ้
  1. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
อาเซียน 
  2. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย 
  3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
ตามมาตรฐานสากล 

 คณะกรรมการ พ.น.ส. ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
ยุทธศาสตร์นี้ขึ้น โดยการถ่ายทอดแผนการด าเนินงานตลอดช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ (10 ปี) ให้เป็น
แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานในแต่ละระยะ ดังนี้ 
  1. ระยะเร่งด่วน ด าเนินการทันที (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) : พัฒนาและจัดท ากฎหมาย
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  2. ระยะสั้น 1 - 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561) : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3. ระยะกลาง 3 - 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) : สร้างมาตรการและพัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
  4. ระยะยาว 6 - 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569) : พัฒนาด้านการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมั่งคั่ง และยั่งยืน 

 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พ.น.ส. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 
และได้รับการพิจารณาเป็นแผนระดับที่ 3 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และแผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนความมั่นคง แผนปฏิรูป
ประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีการด าเนินงาน ดังนี ้
  1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ครั้ง เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
  3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 94 หน่วยงาน ร่วมมือกันจัดท า
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
  4. ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๑๓ 

 

  5. สรุป วิเคราะห์ จัดกลุ่ม และล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ เพื่อลดความซ้ าซ้อน  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 
  6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการน าไปปฏบิัต ิ

 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ดังนี ้

 
รูปภาพที่ 2 : ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน 
 นิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569) กับแผนปฏิบตักิารฯ ระยะ 5 ปี 

 ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ นั้น ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาของการด าเนินการ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ โดยมุ่งเน้นติดตาม
การด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการด าเนินงานตามตัวชี้วัด มีกระบวนการและหลักการติดตาม
และประเมินผล ดังนี ้

 ขัน้ที่ 1 : ขั้นตอนการออกแบบการติดตามประเมินผล 
  1. วางแผนปฏิบัติการ 
  2. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 
  3. ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล 
  4. ก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
  5. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล 
 
 



 

๑๔  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 ขั้นที่ 2 : ขั้นตอนการด าเนินการติดตามประเมินผล 
  1. รวบรวมข้อมูล/จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด 
  2. ประมวลผล 
  3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 
  4. สรุปผลการประเมิน 

 ขั้นที่ 3 : ขั้นตอนการรายงานและการน าเสนอผลการประเมินผล 
  1. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 
  2. น าเสนอรายงานผล 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 
โดย ปส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ พ.น.ส. ได้ติดตามและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้น าเสนอโครงการหรือแผนการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น 
19 หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่เสนอภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 120 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ 
จ านวนทั้งสิ้น 59 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 49.17 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศนั้น เป็นยุทธศาสตร์ที่มี
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของแผนงาน/โครงการ
ทั้งหมด 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด จ านวน 169.4536 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.94 ของงบประมาณ
ที่มีการด าเนินการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามล าดับ 

 ในส่วนของผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 
พบว่า   
   - ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 12 ตัวชี้วัด 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 13 ตัวชี้วัด 
   - ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
   - ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๑๕ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร ์

 
รปูภาพที่ 3 : สรุปผลการด าเนินงานยทุธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนวิเคลียร ์

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 นั้น มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่มีการด าเนินการจริง
จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.2802 ล้านบาท จากทั้งหมด 3.0952 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 73.66 

 1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
   - จ านวนเรื่องที่เกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 มีผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   - จ านวนผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย 

 2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1 มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
   - โครงการร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 มีผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
   - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศ และนานาประเทศเพิ่มขึ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย   



 

๑๖  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
เป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

 
รปูภาพที่ 4 : สรุปผลการด าเนินงานยทุธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนวิเคลียร ์

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 นั้น มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 32 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริง 
สามารถด าเนินการได้เพียง 14 โครงการ/กิจกรรม โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 53.4809 ล้านบาท จาก 
74.5437 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.74 

 1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
   - ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ในแต่ละด้าน และอยู่ในระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 
 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๑๗ 

 

 2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.1 มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
   - ประชาชนมีความเชื่อมั่นจากการก ากับดูแลความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2561 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
   - มีหน่วยงานกระท าผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ลดลง  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ไม่มีการด าเนินฟ้องร้องการกระท าผิด ท าให้ไม่มีปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
แต่อย่างใด 

 3. ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 2.2 มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
   - เป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในภูมิภาคอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารมาตรวิทยาทางรังสี
และการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 
   - เป็นศูนย์กลางด้านการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ในภูมิภาคอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การผลติและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานนิวเคลียร ์

 
 รูปภาพที่ 5 : สรุปผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 และโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 
 



 

๑๘  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 นั้น มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 46 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริง
สามารถด าเนินการได้เพียง 16 โครงการ/กิจกรรม เท่านั้น โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69.7622 ล้านบาท 
จาก 76.0104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.77 

 1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   - จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล 
   - จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล 

 2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่
   - จ านวนบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
   - จ านวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2561 มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย 

 3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.2 มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
   - มีห้องปฏิบัติการและเครื ่องมือที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ ้น (ห้อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2561 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
   - จ านวนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) ตัวช้ีวัดยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๑๙ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การใช้พลงังานนิวเคลียร์เพื่อการพฒันาประเทศ 

 
รปูภาพที่ 6 : สรุปผลการด าเนินงานยทุธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพฒันาประเทศ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 นั้น มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 39 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริง 
สามารถด าเนินการได้เพียง 27 โครงการ/กิจกรรม เท่านั้น โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 169.5412 ล้านบาท 
จาก 404.0718 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.95 

 1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และจ านวนนวัตกรรม
ที่เกิดจากผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการ
ประมวลผล 

 2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น
(ร้อยละที่เพิ่มขึ้น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการ
ประมวลผล 

 3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.2 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักความส าคัญของพลังงาน
นิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น (คน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากได้รับงบประมาณจ ากัดและการตั้งค่าเป้าหมายในปีแรกคาดการณ์ไว้สูงมาก จึงท าให้มีการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
 



 

๒๐  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 จากการติดตามผลการด าเนินงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ พ.ศ. 2560 – 2561 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 แล้ว พบว่ามีความก้าวหน้าตามเป้าหมายหลัก ดังนี้ 
 1. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งการด าเนินงานในช่วงแรก ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการด าเนินงานกับ IAEA และมีการจัดตั้ง
เครือข่าย ASEANTOM โดยด าเนินการกิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) และโครงการ
บุคลากรไทยมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นจุดเริ่มต้นการด าเนินงานที่จะผลักดัน
ให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น 
 2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มีการด าเนินงานวิจัย
เพื่อตอบสนองกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
มีการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวินิจฉัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์สาขาต่างๆ และโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ 
ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นรากฐานในการต่อยอดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป 
 3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
อาเซียนตามมาตรฐานสากล จากการรายงานผลการด าเนินงานในระยะแรกการด าเนินงานด้านก ากับดูแลส่วนใหญ่ 
จะเป็นการด าเนินงานที่สร้างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ น าทางของ
นโยบายและแผนฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 

3. ภาพรวมการด าเนินงานในระยะกลางตามแผนปฏิบัติการฯ (ปี พ.ศ. 2562 – 2564) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มีโครงการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 67 โครงการ โดยมีงบประมาณรวม 612.0387 ล้านบาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1.3421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของ
งบประมาณทั้งหมด คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มีจ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 65.0004 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.62 
ของงบประมาณทั้งหมด ได้แก ่

- โครงการการขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
- โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
- โครงการวิเคราะหแ์ละจัดเตรียมสถานที่ การบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มีจ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 199.4055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.58 
ของงบประมาณทั้งหมด ได้แก ่

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีทางรังสี 
- โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๒๑ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีจ านวน 31 โครงการ งบประมาณ 346.2097 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.58 
ของงบประมาณทั้งหมด ได้แก ่

- โครงการ Cyclotron (30 MeV) 
- โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ (SHINE) 
- โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
 มีโครงการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 100 โครงการ โดยมีงบประมาณรวม 6,606.8326 ล้านบาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีจ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 4.5400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของ
งบประมาณทั้งหมด ได้แก ่

- โครงการพัฒนาบทบาท ASEANTOM เพื่อเป็นหน่วยงานประสานหลักของภูมิภาคอาเซียน
กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) 

- โครงการผลักดันบุคลากรให้มีบทบาทเป็นผู้น าในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
- กิจกรรมของ IAEA 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มีจ านวน 23 โครงการ งบประมาณ 112.3861 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 
ของงบประมาณทั้งหมด ได้แก ่

- โครงการพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
- โครงการวิเคราะห์และจัดเตรียมสถานที่ การบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มีจ านวน 37 โครงการ งบประมาณ 5794.0288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
87.69 ของงบประมาณทั้งหมด ได้แก ่

- โครงการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้งการใช้ประโยชน์และการ
ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 
- โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวช่ันแบบโทคาแมคของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีจ านวน 37 โครงการ งบประมาณ 695.8777 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.53 
ของงบประมาณทั้งหมด ได้แก ่

- โครงการ Cyclotron (30 Mev) 
- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 

4. แนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญในแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี 
 1. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือทางวิชาการของ IAEA และองค์การระหว่างประเทศ และผลักดันให้ผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย
เข้าไปมีบทบาทองค์การระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น 
 2. การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ เพิ่มศักยภาพของประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางการก ากับดูแลในภูมิภาคตามมาตรฐานสากล พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์มาตรฐาน
แบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 



 

๒๒  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้มีคุณภาพและจ านวนที่เพียงพอ รวมทั้งจัดท านโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้านพลังงานนิวเคลียร์
อย่างเป็นรูปธรรม 
 4. การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ติดตามและเรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
 5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
ทุกด้าน ที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และเพ่ิมโอกาสและช่องทางการเข้าถึงสื่อให้กับประชาชนทั่วประเทศ 
 6. โครงสร้างของการสนับสนุนการวิจัย หารือกับส านักงบประมาณ (สงป.) เพื่อให้รับทราบ
ข้อเสนอแนะและจัดท าแนวทางการของบประมาณที่ไม่ซ้ าซ้อนกับการวิจัยอื่นๆ ซึ่งจะท าให้ทิศทางการวิจัย
และพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศมีความชัดเจน 
 7. การขับเคลื่อนที่ส าคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุน จากคณะกรรมการ พ.น.ส. โดยน าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความครบถ้วนมากย่ิงขึ้น 

5. ปัญหา อุปสรรค และการด าเนินงานระยะต่อไป 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. มีหน่วยงานเกีย่วข้องจ านวนมาก ท าให้การบูรณาการ/การประสานงานขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถ
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และวิธีประเมินผลที่มีประสิทธิภาพได้ 
 2. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีการก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
 3. การรายงานผลการด าเนินงานไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีข้อจ ากัดทางด้าน
ระยะเวลา ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 4. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ ท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้จนแล้วเสร็จ และส่งผลให้
การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 

 การด าเนินงานในระยะต่อไป 
 1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และส่งเสริม
การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง 
 2. จัดท าโครงการให้สอดคล้องตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดท า
ประเด็นการด าเนินงานแบบมุ่งเป้าในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อให้การด าเ นินงานและการวัดผล
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ก าหนดแนวทางและวิธีการในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมีกระบวนการในการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
  



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๒๓ 

 

 
1. นางสาวจิตรลดา  พิศาลสุพงษ์  
ผู้อ านวยการส่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพิจารณาความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว รวมทั้งความสอดคล้องของผลการด าเนินงานกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยสามารถ
สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี ้

 1. ความสอดคล้องของผลการด าเนินงานต่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
 เมื่อพิจารณาและเปรียบเทียบรายละเอียดของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี นั้น พบว่ามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในหลายประเด็น โดยหาก
พิจารณาจากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ นั้น จะพบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นในเรื่องของ
การเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ได้ระบุไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาทุกประเทศ 
หรือเมื่อพิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะพบว่ามีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ได้กล่าวถึงเป้าหมายในเรื่องของความร่วมมือ ความมั่นคง และการป้องกันภัยการคุกคาม
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นประเด็นทีต่อบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี ในเรื่องของความมั่นคง 
อีกต่อหนึ่ง 
 ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องของการผลิตพัฒนาก าลังคนและ
โครงสร้างพื้นฐาน และเรื่องการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์น้ัน มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนของเป้าหมายที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 8 เช่น เรื่องของการสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เช่นเดียวกัน 
ทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น จะเห็นไดว้่า
แผนปฏิบัติการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ มีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทย
มีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัย และมีศักยภาพการแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายในระยะ 10 ปี คือ ต้องการมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางทางด้านการก ากับดแูล
ความปลอดภัยด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จากการใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ จากนั้นจึงลดทอนเป้าหมายดังกล่าว ออกเป็นเป้าหมายระยะ 5 ปี 

สรุปกำรอภิปรำยผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนปฏิบัติกำร 

ของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 

ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 



 

๒๔  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

คือ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ การก ากับดูแลที่มี
ความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามแนวทางของ IAEA รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มศักยภาพ
อัตราก าลังบุคลากรและงานด้านการวิจัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์  

 จากผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวมนั้น จะเห็นว่าจากโครงการทั้งหมด 
120 โครงการนั้น มีโครงการที่มีผลการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2561 จ านวน 59 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 49.17 มีสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการฯ 
อยู่ที่ร้อยละ 52.91 และมีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการ
ประมวลผล รวมกันเป็นจ านวน 6 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30 โดยประมาณ ซึ่ง ปส. 
จะต้องเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เมื่อพิจารณาในรายยุทธศาสตร์ จะพบว่า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่มีการนับจ านวนความร่วมมือ หรือจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามา
มีบทบาทนั้น จากการติดตามและการประเมินผล พบว่ามีเพียง ปส. หน่วยงานเดียว ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับองค์การระหว่างประเทศ จึงมี
ข้อสังเกตว่า ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ควรต้องบูรณาการ
หรือเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร ์
  ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ได้มุ่งวัดความส าเร็จของการก ากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์
ตามแนวทางของ IAEA ซึ่งในประเด็นนี้ ปส. ได้มกีารด าเนินการอย่างเข้มแข็ง เช่น เรื่องของการออกกฎหมายต่างๆ 
แต่หากพิจารณารายละเอียดของเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างถี่ถ้วนนั้น ปส. จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็น
ศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยของภูมิภาคให้ได้ ดังนั้น ปส. ควรมีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
เพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้มีการระบุไว้ว่า มีความต้องการบุคลากรในด้านนิวเคลียร์ การวิจัย
ทางด้านนิวเคลียร์ รวมถึงผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งจากการติดตามและประเมินผล ท าให้ทราบว่า
ยังมีบางโครงการที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ เนื่องจากขาดความพร้อม ไดแ้ก่ 
  1. โครงการพัฒนาต้นแบบห้องผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ไทรอยด์ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มีแพทย์ พยาบาล สถานที่ นักรังสีผู้เชี่ยวชาญ และไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งข้อสังเกตของโครงการนี้ คือ หน่วยงานขาดความชัดเจนและไม่มีความพร้อมที่จะด าเนินโครงการ 
เมื่อไม่มีความพร้อม ส านักงบประมาณจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ ปส. จะต้อง
ก ากับดูแลและผลักดันให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ หรือควรมีการปรับปรงุแผนงาน/โครงการ 
ให้สอดรับกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 
  2. โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ที่ต้องการสร้างบุคลากรทางด้านฟิสิกส์รังสี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากขาดผู้ที่สนใจในหลักสูตร ในกรณีนี้ หน่วยงานจะต้องหาแนวทางในการท าให้ประชาชน
สนใจในหลักสูตร ผลักดันให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายประเทศและเป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติ 
 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๒๕ 

 

 ยุทธศาสตร์ 4 การใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ 
  ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มุ่งวัดผลในด้านของเศรษฐกิจ และจ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
งานวิจัย จากการติดตามผลการด าเนินงานพบว่าในปัจจุบัน แต่ละหน่วยงานต่างด าเนินการเฉพาะโครงการของตนเอง 
จึงท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากระยะเวลาด าเนินงานน้อยเกินไป และมีการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนั้น ปส. ต้องเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
ในเรื่องของการน าพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุด 
เพื่อให้ผลการด าเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมายในทุกๆ ด้านของประเทศ และน าไปสู่การสร้างมูลค่าได้จริง 

 2. ข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ต้องการให้ 
ปส. ให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น 
  2.1 เมื่อมีการท าความร่วมมือ ความตกลงระหว่างประเทศ หรือมีการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปมีบทบาท
ในองค์กรระหว่างประเทศ ควรน าผลที่ได้รับมาต่อยอดและขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
  2.2 ปส. จะต้องเพิ่มบทบาทในการมีส่วนร่วมบูรณาการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกลไกการด าเนินงานให้สอดคล้องกัน 
  2.3 การน าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
จะต้องมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของการผลิตและการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ยกระดับสินค้า และบริการของประเทศให้มีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลก 
  2.4 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในปัจจุบัน
ยังไม่แพร่หลายนัก จะรับรู้ภายในระดับหน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ระดับประชาชนทั่วไปยังมีความเข้าใจ
ในเรื่องของนิวเคลียร์ค่อนข้างน้อย ปส. จึงต้องสร้างสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ว่าพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว รวมทั้งจะต้องท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจต่อ ปส. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล 
  2.5 ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่หลากหลายในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เห็นควรให้มีการทบทวน
แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการฯ เช่น การสร้างบุคลากรด้านนิวเคลียร์ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยี นวัตกรรม
ที่เรียกว่า AI : Artificial Intelligence เช่น หุ่นยนต์ ที่สามารถน ามาใช้งานที่มีความเสี่ยงสูง แต่ต้องมีการใช้งาน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี ้ควรมีการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย 
  2.6 แผนงาน/โครงการ ที่สามารถด าเนินงานได้เกินเป้าหมายมากๆ จะต้องมีการทบทวนตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายใหม่ ว่าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้นมีค่าต่ าเกินไปหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่ได้นั้น 
เกิดจากความสามารถของหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ เป็นต้น 

 คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการติดตามและประเมินผลไว้ว่า 
ควรใช้เครื่องมือที่เรียกว่า PDCA : Plan Do Check Act ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน 
แต่เน้นให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อมีการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ ระหว่างหน่วยงาน จะมีการติดตามและประเมินผลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินโครงการ 
ซึ่งจะเป็นการด าเนินงานระหว่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) และส านักงบประมาณ (สงป.) ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดการประเมินซ้ าซ้อนกันระหว่าง กพร. สมช. 
และ สงป. และเมื่อการประเมินเสร็จสิ้น ก็จะน ามาสู่กระบวนการปรับปรุงแผนงาน/โครงการต่อไป 
 
 
 
 



 

๒๖  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

2. ดร.สุรชัย  สถิตคุณารัตน์  
ผู้ช่วยเลขาธิการส านักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ส านักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ฉบับนี้ ถือเป็นแผนภาพใหญ่ของ ปส. 
โดยได้ด าเนินการแปลงแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ หรือการจัดท า Action Plan และเนื่องจากเป็นนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ฯ จึงควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 
3 เป้าหมาย ได้แก ่
  1. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน 
  2. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย 
  3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
ตามมาตรฐานสากล 

 1. ข้อสังเกตต่อแผนปฏิบัติการฯ และตัวชี้วัด 
 ในการติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวมนั้น ควรจะต้องมีตัวชี้วัดส าหรับการประเมินแผนระยะยาว 
ทั้งนี้ ได้มีข้อสังเกตต่อแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

  ประเด็นที่ 1 : ตามที่หน่วยงานได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการฯ แม้จะได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกัน แต่ท้ายที่สุดแล้ว หน่วยปฏิบัติกลับด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เฉพาะในส่วนที่เป็นความต้องการของหน่วยงานเอง ไม่มีการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ร่วมกัน นอกจากนี้ ในการสรุปรายงานตัวชี้วัด จะต้องมีการพิจารณาด้วย ว่าหน่วยงานมีการด าเนินงานจริง
หรือได้รับงบประมาณหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดไม่ควรเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพด้วย เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า 

  ประเด็นที่ 2 : ตัวชี้วัดควรมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมตามแผนปฏิบัติการฯ 
บางหน่วยงานมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ อยู่แล้ว แต่กลับไม่มีการเสนอแผนงาน/โครงการ 
เพื่อบรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการฯ หน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติการฯ จึงควรมีการจัดส่งแบบฟอร์มการรายงานผล
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และสอบถามหน่วยงานว่าแผนงาน/โครงการ 
ที่ได้เสนอมามีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ หรือไม่ อย่างไร 

  ประเด็นที่ 3 : แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่ มี ปส. หรือหน่วยงานอื่น
ที่มีการปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน เป็นผู้ด าเนินการเป็นส่วนมาก หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
จึงควรมีการติดตามและพิจารณาข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอมา พร้อมทั้งวางกลไก
ในการขับเคลื่อนที่ดี ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดท าโครงการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ หรือสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของการรายงานผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้น บางมหาวิทยาลัยได้มีการรายงานผลผ่านทางส่วนกลาง (สกอ.) บางส่วน
มกีารรายงานผลผ่านหน่วยงานส่วนภูมิภาค และบางมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานทางการแพทย์มีการรายงานผล
ต่อ ปส. โดยตรง ซึ่ง ปส. เป็นทั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล และเป็นหน่วยงานที่มีโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการด้วย ดังนั้น หากมองในเชิงภาพรวมของนโยบาย ปส. จะต้องวางบทบาทของหน่วยงานให้ชัดเจน 
ว่าจะพัฒนาและมีการด าเนินการไปในทิศทางใด 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๒๗ 

 

 ส าหรับข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์นั้น ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ปส. พยายามตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าในอาเซียนและสามารถท างานร่วมกับ IAEA ได้ 
แต่จากการติดตามและประเมินผล พบว่าบทบาทของ ปส. ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับอาเซียน ยังไม่สามารถ
ระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จในระดับใด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ปส. มีการด าเนินงานที่ดีอยู่แล้ว 
ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแลความปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ เป็นการ
เสริมสร้างก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการจัดหาและพัฒนาตามแผนปฏิบัติการฯ ในช่วงเวลา
ปัจจุบนันี้ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการก ากับดูแลเป็นส่วนใหญ่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่กล่าวได้ว่า
มีความส าคัญที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ มุ่งให้เกิดการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งบทบาท
ของ ปส. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น้ี จะต้องท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) โรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง
และแนวทางในการน าพลังงานนิวเคลียร์และรังสีไปสรา้งประโยชนใ์ห้แก่ประเทศ 

 2. ข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในอนาคต 
  2.1 ขั้นตอนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติไม่ควรใช้รูปแบบเดิม แต่จะต้องสร้างกลไก
ในการขับเคลื่อน โดยควรมีการประสานงานและหารือกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อหา
วิธีการในการขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

  2.2 ตัวชี้วัดที่ใช้ไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หากมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ หรือไม่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ควรจะพิจารณาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วย เพราะสามารถอธิบายและแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึน้จากโครงการได้ดีกว่า 

  2.3 การสร้างกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ คือการจัดท าแผนแล้วผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ
หรือด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ให้ส าเร็จ ซึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการใช้งบประมาณเสมอไป 
หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ด้วยวิธีการอื่นได้ เช่น กลไกทางภาษี กลไกทางกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ช่วยให้หน่วยงานได้รับประโยชน์จากการปฏิบัตติามแผนงาน/โครงการ ที่ได้จัดท าไว ้
  ส าหรับกลไกในการติดตามและประเมินผลนั้น ควรมีการวางตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นล าดับขั้น และ
จะต้องมีการสื่อสารกันระหว่างองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การติดตามผลเกิดประสิทธิภาพ ถ้ารูปแบบและ
วิธีการในการติดตามและวัดผลส าเร็จมีความแตกต่างกัน ก็ควรที่จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข
ตัวชี้วัดใหม่ นอกจากนี้ ในการติดตามและประเมินผล จะไม่ได้มีการประเมินผลเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานเท่านั้น 
แต่จะต้องมีการประเมินตัวผู้ประเมินเอง รวมถึงความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ด้วย 

  2.4 ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนั้น ปส. ยังคงเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่สังกัดภายใต้กระทรวงดังกล่าว ดังนั้น ในอนาคตจะต้องมีการท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
ทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ปส. จึงควรใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น 
  



 

๒๘  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 
 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ด าเนินการสรุปข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา โดยได้จ าแนกประเด็นข้อคิดเห็นออกเป็นหมวดหมู ่เพื่อให้สามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย และสามารถ
เห็นถึงประเด็นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี ้

ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นการประสานงาน
กับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวา่งประเทศ 
(IAEA) 

 - ปส. เป็นหนว่ยงานเพียงหนึ่งเดียวของประเทศที่ IAEA ให้การยอมรับใน
ฐานะผู้แทนของประเทศไทย ดังนั้น หากหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการ
ประสานหรือเสนอเรื่องต่างๆ ต่อ IAEA หนว่ยงานจะต้องด าเนินการผ่าน ปส. 
ทั้งนี้ ปส. และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีการติดต่อประสานงานกันให้มากขึ้น 
เนื่องจากที่ผ่านมา ปส. และหน่วยงานต่างๆ มีการติดต่อประสานงานระหว่าง
กันน้อยเกินไป 

 - ปส. ควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รบัทราบถึงโครงการ
หรือสิทธิประโยชน์ที่ทาง IAEA มอบใหแ้ก่ประเทศไทยใหม้ากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยมีการเสียเงินค่าสมาชิกรายปีให้กับ IAEA มาโดยตลอด 

 - ในเรื่องของการได้รับสนับสนุนทุนจาก IAEA นั้น จะอยู่ในรูปแบบของการ
เสนอโครงการให้ IAEA พิจารณาคัดเลือก ดังนั้น ปส. จะต้องศึกษาแนวโน้ม
ด้านนิวเคลียร์ จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนในแต่ละปี และแนวทางการ
พิจารณาโครงการของ IAEA เพื่อน ามาปรับใช้ในการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการด้านนิวเคลียร์และรังสีของหน่วยงานในประเทศ (รวมถึงโครงการที่
เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ) ซึ่งจะช่วยให้บทบาทของ ปส. ที่ต้องการ
เป็นหน่วยงานหลักในภูมิภาค มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 - ในการผลักดันบุคลากรไทยให้มีบทบาทใน IAEA น้ัน IAEA จะมกีารอัพเดท
ต าแหน่งงานที่ว่างและประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้กับ ปส. สม่ าเสมอ โดย
สามารถเข้าไปตรวจสอบไดท้ี่เว็บไซต์ของ IAEA นอกจากนี ้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่ต้องการฝึกงาน หรือนักศึกษาที่ก าลังจะเรียนจบปริญญาตร/ี
ปริญญาโท ก็สามารถยื่นค าขอผ่านทางเว็บไซต์ไดเ้ช่นกัน 

2. ด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

 - ปส. จะต้องเร่งสร้างความชัดเจนในบทบาทของตนเอง ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ด้านการก ากับดูแล (Regulator) เพียงอย่างเดียว หรือเป็นหน่วยงานที่
สามารถขับเคลื่อนนโยบาย (Implement) ได้ด้วย 

 - ประเด็นทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Power plan) แม้
ในปัจจุบันจะยังไม่เกิดขึ้น แต่ทาง ปส. ก็ควรต้องมีการวางแผนเตรียมพรอ้ม
รับมือในเรื่องนี้ด้วย 

ข้อคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมต่อผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 
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ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 - ในการก ากบัดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. นั้น 
นอกจากความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ปส. ควรจะตอ้งมุ่งค านึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างเคียงด้วย 

3. ดา้นการผลิตและพฒันา
บคุลากรทางดา้นนิวเคลียร์
และรังส ี

 - ปัจจุบัน เทคโนโลยีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีมีความปลอดภัยสูงมาก ทั้งต่อ
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ที่ได้รับรังสี ซึ่งส่งผลใหแ้นวโน้มการใช้งานใน
อนาคตเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ประเทศไทยจงึควรสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่
ศึกษาด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในการพัฒนาประเทศ 

 - ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรนั้น ปส. และหน่วยงานต่างๆ จะต้องหารือ
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่ง
จะต้องอาศัยข้อมูลด้านก าลังคนที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจุบันประเทศไทยมี
บุคลากรแต่ละสาขาจ านวนเท่าใด ประเทศมีความต้องการบุคลากรในสาขา
ใด บุคลากรทีผ่ลิตท างานอยู่ในภาคส่วนใดของระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น 

4. ดา้นกฎหมาย  - ปส. ยังขาดการด าเนินการกฎหมายปกครองภาคพิเศษ กฎหมายปกครอง 
ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการบริหารต่างๆ ปส. จ าเป็นจะต้องด าเนินการในเรื่องนี้ 
เพื่อให้แผนปฏิบัติการต่างๆ สัมฤทธิ์ผล เชน่ เรื่องของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียรแ์ละรังสี เรื่องของ
การบริหารองค์กรและบุคลากร เป็นต้น ซึ่งควรจะต้องมีการท าแบบจ าลองใน
การปฎิบัติงานและน ามาใช้จริง 

5. ด้านการพฒันา
ประสทิธิภาพในการ
ขบัเคลื่อนแผนปฏิบตักิารฯ 

 - ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการนั้น ควรที่จะต้องด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมทั้งจะต้องมีการก าหนดวิธีการบริหาร
โครงการและการวัดผลที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะต้องอาศัยการรับฟังความ
คิดเห็นจากบุคคลภายนอกควบคู่กันไปด้วย 

 - ผลผลิตที่ไดจ้ากการพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 
3) นั้น จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 4) และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 
ต่อไป ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีกระบวนการหรือกลไกในการส่งต่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

 - การประสานงานและติดต่อสื่อสารของ ปส. ส่วนใหญน้ั่น ยังคงอยู่ใน
รูปแบบของเอกสารกระดาษ ดังนั้น ในฐานะที่ ปส. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ก ากับดูแล ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ประสานงานกับทุก
หน่วยงาน จึงควรใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยสนับสนุนด าเนินงาน 
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ส่วนที่ ๓ 
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1. ผศ.ดร. วันวิสา  สุดประเสริฐ 
อาจารย์ประจ าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมายาวนาน แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับภาควิชา โดยทางภาควิชาได้ยึดแผนยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการด าเนินงานมาโดยตลอด และเนื่องจาก
ตนเองเป็นคณะอนุกรรมการฯ จึงมีส่วนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ด้วย เมื่อได้รับแจ้งจากทาง ปส. ว่า
จะต้องด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ทางภาควิชาจึงรวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการและน าส่งข้อมูลแก่ ปส. และเมื่อได้อ่านเล่มรายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2560 – 2561) แล้ว พบว่ามีหน่วยงานจ านวนมากที่ให้ข้อมูลละเอียด ครบถ้วน สามารถเข้าใจไดโ้ดยง่าย
ว่ามีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร และจะได้ประโยชน์อะไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ แต่ก็ยังมีบางหน่วยงาน
ที่ไม่ได้ระบุข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ตัวชี้วัด วิธีการด าเนินงาน เป็นต้น ปัญหาตรงนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจของ
ผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าข้อมูลในส่วนของการรายงานผลควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ย้อนกลับมาสู่โครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขอยกตัวอย่างโครงการที่มีการด าเนินการ 
ซึ่งจะต้องขอค าแนะน าจากทาง สงป. และ วช. คือ โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการศึกษาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการ TC Project รหัส THA 001 - 5 ประจ าปี ค.ศ. 2016 - 2017 
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการศึกษาวิจัย และพัฒนาบุคลากร โดยการขอความสนับสนุน
จาก IAEA โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการ TC Project ที่ทางภาควิชาได้รับการ
สนับสนุนก่อนหน้านี้ คือ TC THA0010 การสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นในปี 
ค.ศ. 2012 – 2013 ในระหว่างการด าเนินการหลักสูตรและกระบวนการนั้น ผู้เชี่ยวชาญประเมินหลักสูตร
ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มามุ่งเน้นกับงานด้านเครื่องเร่ง
อนุภาค ซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานและเป็นประโยชน์มากขึ้น จึงเห็นควรให้จัดท ารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเร่ง
อนุภาค 

 เมื่อทางภาควิชาได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จึงด าเนินการเสนอโครงการไปยัง IAEA โดยเป็น
โครงการ 4 ปี คือ ปี ค.ศ. 2016 - 2019 และได้รับงบประมาณ 180,000 ยูโร เมื่อด าเนินการจัดท าค าขอ
เสร็จสิ้น ทางภาควิชาได้ด าเนินโครงการควบคู่กันไป เนื่องจากทาง IAEA มีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทางภาควิชาจึงได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดูงาน ท างานวิจัยที่ใช้ประโยชน์
จากเครื่องเร่งอนุภาค และตีพิมพ์เป็นเอกสารทางวิชาการ ในขณะเดียวกันก็ ได้ฝึกในเรื่องของการท างาน 
การซ่อมบ ารุง และการดูแลรักษา ของเครื่องเร่งอนุภาค ซึ่งทางภาควิชาได้ด าเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ 
ควบคู่กันไป ในส่วนของการจัดท าค าขอโครงการน้ัน ทางภาควิชาได้ด าเนินการในทุกช่องทาง  

สรุปกำรอภิปรำย เรื่อง กลไกและแนวทำงกำรขับเคลื่อน 

แผนปฏิบัติกำรของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



 

๓๒  
รายงานประเมนิผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 โครงการดังกล่าวจะต้องมีการก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาค โดยในเบื้องต้นมีแผนการ
ขอรับบริจาคเครื่องเร่งอนุภาคจากต่างประเทศ จึงท าบันทึกเสนอขอเฉพาะในส่วนของตัวอาคาร โดยการ
รวบรวมก าลังพลทั้งสถาปนิกและวิศวกร และได้จัดท าเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งใน
กระบวนการท าแบบก่อสร้างนั้น ใช้งบประมาณ 300,000 บาท เมื่อออกแบบก่อสร้างเสร็จสิ้นจึงด าเนินการ
ของบประมาณในการก่อสร้างอาคารประมาณ 20 - 21 ล้านบาท โดยได้มีการขอจัดสรรงบประมาณไปต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2559 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ทางภาควิชาก็ได้ด าเนินการขออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทางภาควิชาไม่ทราบถึงกลไก ขั้นตอน ในการจัดสรรงบประมาณ
ของ สงป. ซึ่งภายหลัง 1 ปี ทางภาควิชาเองก็ยังไม่ได้รับบริจาคเครื่องเร่งอนุภาค ผู้เชี่ยวชาญจึงเสนอให้
ทางภาควิชาด าเนินการเสนอขอเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องใหม่ ประเภท thundertron 2 mV งบประมาณ 80 ล้านบาท 
ทางภาควิชาจึงจัดท าใบเสนอราคาและยื่นขอในทุกช่องทาง โดยหนึ่งในนั้น คือ วช. และได้เสนอโครงการไปใน
เป้าหมายที่ 2 และ 4 ตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ 

 หากมองย้อนกลับไป จะพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ เมื่อปี 
พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แจ้งความจ านงที่จะบริจาคเครื่องเร่งอนุภาคให้กับทาง
มหาวิทยาลัย ทางภาควิชามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเครื่องเร่งอนุภาคดังกล่าว มีคุณลักษณะตรงตามที่ต้องการ 
ถึงแม้จะมีราคาไม่ถึง 80 ล้านบาทก็ตาม แต่อายุการใช้งานก็ยังไม่ถึง 10 ปี จึงถือว่ามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
ยังสามารถใช้งานได้ดี ทางมหาวิทยาลัยจึงตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการการขอรับบริจาค ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ
ในการเจรจากับหน่วยงานที่จะบริจาค ทั้งระดับคณบดี มหาวิทยาลัย จนถึงฑูตถาวรประจ าสหประชาชาติ
กรุงเวียนนา ซึ่งในระหว่างการตัดสินใจ ก็ได้มีการปรึกษาหารือกันว่าหากการขอรับบริจาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และได้รับเครื่องเร่งอนุภาคมาแล้วจะมีการด าเนินการอย่างไรต่อไป ในเมื่อการก่อสร้างอาคารยังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ อาจจะต้องมีการน าเครื่องเร่งอนุภาคไปติดตั้งที่ใดที่หนึ่งก่อนเป็นการชั่วคราว ถ้าหากทางภาควิชา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็จะด าเนินการก่อสร้างได้ทันที ซึ่งจะใช้เวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ 300 วัน แต่ท้ายที่สุดแล้ว ทางภาควิชาก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงท าให้มีค าถาม
จากหน่วยงานที่มีความจ านงจะบริจาคเครื่องเร่งอนุภาคว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด 
หากมีความพร้อม หน่วยงานดังกล่าวจะจัดส่งเครื่องเร่งอนุภาคให้ทันที ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ประสานงานกับ 
IAEA เพื่อขอความช่วยเหลือ โดย IAEA จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และค่าจ้างวิศวกรในการดูแล
เครื่องเร่งอนภุาค แต่ทางมหาวิทยาลัยมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของสถานที่ติดตั้งชั่วคราว หากได้รับเครื่องเร่งอนุภาค
ดังกล่าวมาแล้ว และน ามาเก็บไว้โดยที่ยังไม่มีการใช้งาน ก็จะท าให้เครื่องเสียหายได้ น่ีจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามก าหนด 

 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จึงอยากจะขอค าชี้แนะจาก 
สงป. ว่าในกรณีเช่นนี ้ควรมีการด าเนินการต่อไปอย่างไร เนื่องจากเป็นโครงการระดับประเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จาก IAEA และมีการชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น และปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งทาง IAEA ก็ได้ตั้งค าถามว่า
ในส่วนของการก่อสร้างอาคารน้ีถือเป็นความล้มเหลวหรือไม่ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ให้ค าตอบไปว่าไม่ถือเป็น
ความล้มเหลว เนื่องจากได้มีการส่งบุคลากรไปอบรม ดูงาน ท าวิจัย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
IAEA เพียง 7 ล้านบาท และในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยก็ยังด าเนินการขอจัดสรรงบประมาณอยู่อย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้ขาด ทั้งในส่วนของอาคาร และเครื่องเร่งอนุภาค 
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 โครงการที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ทั้งสิ้น ซึ่งข้อดีของการมี
แผนปฏิบัติการฯ คือ ท าให้มีการวางแผนในการท างาน มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน มีการด าเนินงานที่เป็นไปตามขั้นตอน 
แต่กย็ังคงมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น หาก สงป. ต้องการสอบถาม
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ทางมหาวิทยาลัยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

2. นางสาวศิลักษณ์  ปั้นน่วม 
ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ 

 ส านักงบประมาณ (สงป.) เป็นหน่วยงานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายรัฐบาล 
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความคาดหวังว่า สงป. จะต้องด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานของตนเองตามการเสนอขอ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว สงป. ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
ความคาดหวังของทุกหน่วยงาน เนื่องจากความต้องการในการขอรับจัดสรรงบประมาณมีเป็นจ านวนมาก 
แต่งบประมาณของประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด ที่ผ่านมา สงป. ได้ใช้เครื่องมือในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย โดยให้มีความสมเหตุสมผลมากที่สุด และไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อนโยบายที่ส าคัญของหน่วยงาน 

 สงป. ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียด
เนื้อหาในการจัดท าแผนงานบางส่วน แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม เช่น 

   1. แผนบูรณาการ  
   พระราชบัญญัติฉบับเดิมไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของแผนบูรณาการ แต่ในพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีการกล่าวถึงวิธีการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการอย่างชัดเจน 
โดยหน่วยงานผู้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จะต้องจัดท าแผนบูรณาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนด ระบุตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผล ซึ่งเป็นอีกหมวดหนึ่งที่ได้มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะมีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลัง
การด าเนินงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องมือ วิธีการรายงาน และหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ 
   ส่วนส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ หน่วยงานสามารถโอนงบประมาณข้ามหน่วยงานได้ภายใต้แผน
บูรณาการเดียวกัน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจในการก ากับสิทธิ์ที่จะโอนงบประมาณไปให้หน่วยงาน
ร่วมบูรณาการ หรือเมื่อหน่วยงานไดด้ าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว แตย่ังมงีบประมาณเหลือ ก็สามารถโอนให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอได้เช่นกัน ทั้งนี้ จะต้องตอบสนองต่อเป้าหมายตัวชี้วัดในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคาดว่า
จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว 
สงป. จะด าเนนิการแจ้งให้ส่วนราชการทราบต่อไป 

   2. งบประมาณผูกพัน 
   ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ หน่วยงานจะไม่สามารถขอกันเงินเหลื่อมปี
ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันได้อีกต่อไป ดังนั้น หากหน่วยงานไม่มีการลงนามสัญญาผูกพัน
งบประมาณภายในปีงบประมาณนั้นๆ แล้ว งบประมาณในส่วนที่ เหลือของหน่วยงานจะต้องส่งคืน
กระทรวงการคลังเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่าย สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เรื่องน้ีจึงเป็นเรื่องส าคัญที่หน่วยงานจะต้องรับทราบไว ้
 



 

๓๔  
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 ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ส่วนราชการได้มีการเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ผ่าน
การรับรองเป็นจ านวนมาก ซึ่งทุกโครงการจะถูกส่งมายัง สงป. แต่ปัญหาที ่สงป. ประสบ คือ เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
มีขอบเขตที่กว้างมาก ท าให้ สงป. ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณและจัดล าดับความส าคัญของโครงการได้ 
เมื่อโครงการมาถึง สงป. แล้ว สงป. จะด าเนินการพิจารณารายละเอียดแต่ละกิจกรรม โดยจะมีการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นระยะ หากมีข้อสงสัยในโครงการ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องตอบค าถามได ้

 สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ สงป. พิจารณาคือความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างโครงการกับตัวชี้วัดต่างๆ 
โดยตัวชี้วัดจะต้องสามารถวัดค่าได้จริง รวมถึงโครงการบูรณาการก็ต้องมีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน
อย่างแท้จริง ดังนี ้
   ปัจจัยที่ 1 ระยะเวลา หากมีการวางแผนการด าเนินงาน 5 ปี หน่วยงานจะต้องมีการระบุ
เป้าหมายให้ชัดเจน จะมีการด าเนินการอย่างไรในช่วงระยะ 5 ปี ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ 
   ปัจจัยที่ 2 ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงาน เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วหน่วยงานจะต้อง
ประเมินความพร้อม และศักยภาพของหน่วยงานว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หากค่าเป้าหมายที่ก าหนด
สูงเกินไป ควรลดค่าเป้าหมายลงให้เหมาะสมกับขอบเขตงานของตนเอง โดยเฉพาะโครงการที่มีงบลงทุน 
ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เวลามาก จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อม หาก สงป. ประเมินแล้วเห็นว่า
หน่วยงานไม่มีความพร้อม ก็จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเป็นเหตุให้ส่งผลต่อกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้อง
กับโครงการนั้นๆ 
   ปัจจัยที ่3 แผนงาน/โครงการ ต้องมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ แนวทาง ไปจนถึงระดับเป้าหมาย 
ส่วนโครงการบูรณาการต้องมีการวางแผน ร่วมพูดคุยกันระหว่างหน่วยงาน ตรวจสอบว่าโครงการแต่ละโครงการ 
สามารถบูรณาการกันได้มากน้อยเพียงใด เป้าหมาย กลยุทธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ หากโครงการดังกล่าว
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดท าเป็นโครงการส าคัญ (project based) โดยใช้ชื่อโครงการเดียวกัน และระบุ
กิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ทาง สงป. ก็จะรับทราบได้ว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบกิจกรรมใด ทั้งนี้ 
โครงการที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จไดภ้ายใน 1 ปี นั้น ให้ล าดับความส าคัญของกิจกรรม ก่อน - หลัง และ
ระบุปีงบประมาณที่จะเสนอขอให้ชัดเจน เช่น กิจกรรมที่ 1 จะด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 2 จะด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2565 เป็นต้น 

 สงป. ใช้เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณ คือ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งยุทธศาสตร์
ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี, แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เบื้องต้นประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาส านักงบประมาณใช้ค าว่า 
“นโยบายจัดสรร” ดังนั้น หน่วยงานที่มีการจัดท าโครงการส าคัญ (project based) จึงควรมีการพูดคุยกัน
ระหว่างหน่วยงาน และเขียนโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ถ้าหากแต่ละหน่วยงาน
ไม่มีการหารือร่วมกัน สงป. ก็จะไม่สามารถบูรณาการงบประมาณให้ได้ เมื่อ สงป. สอบถามรายละเอียด
โครงการเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบโครงการควรตอบค าถามให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีการเขียนแผนงาน/โครงการ 
ที่ดีและชัดเจน โอกาสในการจะได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะสูงขึ้นมากเช่นกัน และส าหรับหน่วยงานที่
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน ขอให้มีการปรับแผนใหม่ และต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่างบประมาณ
ของประเทศนั้นมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่สามารถจัดสรรให้ตามความต้องการของทุกหน่วยงานได้ 
 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๓๕ 

 

 ข้อเสนอแนะจากส านักงบประมาณ 
 1. จากรายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2561) นั้น 
จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงบประมาณ ซึ่งบางโครงการไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินก็สามารถ
ด าเนินการได ้
 2. ความเชื่อมโยงในแต่ละยุทธศาสตร์ลงมาถึงระดับเป้าหมาย ต้องมีความสอดคล้องกัน โครงการ
จะต้องตอบโจทย์แบบบนลงล่าง (Top Down) และล่างขึ้นบน (Bottom Up) 
 3. แต่ละหน่วยงาน ควรมีการทบทวนรายละเอียดทั้งหมดของโครงการ ก่อนที่จะมีการจัดท าค าขอ
งบประมาณส่งแก่ สงป. ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

3. ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง 
รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 ปส. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้จัดท าค าขอแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบวิจัยและนวัตกรรม โดยจะเน้น
ในเรื่องของการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
กับแผนงาน/โครงการบูรณาการวิจัย ดังนี้ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรประมาณ 33 ล้านบาท   
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรประมาณ 31.5 ล้านบาท  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณา  

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม
เป็น 4 เป้าหมายตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ดังนี้ 
  • เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  
  • เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  • เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 
  • เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 โดยแผนงาน/โครงการ ของ ปส. จะอยู่ในเป้าหมายที่ 3 และเป้าหมายที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมานั้น การพิจารณา
จะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ การใช้รังสีและนิวเคลียร์ในด้านมาตรฐาน และการพัฒนาการ
ตรวจพิสูจน์ โดยลักษณะของแผนงาน/โครงการที่ทาง ปส. ได้เสนอมาส่วนใหญ่จะเป็นด้านการสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน 

 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ในเป้าหมายบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มีวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 
91,500 ล้านบาท โดยเป้าหมายที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 55 เป้าหมายที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 20 และ
เป้าหมายที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 25 ของวงเงินทั้งหมด จะเห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ที่เป้าหมายที่ 1 และ 2 
เพราะฉะนั้น ปส. จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ทบทวนแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายกระทรวง 
แผนระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในเป้าหมายที่ 1 และ 2 เพื่อให้มีโอกาสในการ
ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณมากยิ่งขึ้น 

 เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องได้ผลผลิตที่สามารถขับเคลื่อนและตอบโจทย์ภาพรวมของประเทศได้ ถ้าหาก 
เป็นโครงการระยะยาวที่เป็นผลผลิตด้านภารกิจของหน่วยงาน ต้องสามารถตอบได้ว่า มีแนวทางในการ
ขับเคลื่อน ตัวเป้าหมายส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างไร ผลผลิตที่จะได้รับในปีที่ 1 ปีที่ 2 คืออะไร 
จากนั้นมองว่าผลผลิตจะเป็นผลลัพธ์ได้หรือไม่ แต่ถ้าเป็นแผนงาน/โครงการในเชิงสมรรถนะของหน่วยงาน  



 

๓๖  
รายงานประเมนิผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

จะใช้คุณภาพของ แผนงานเป็นเกณฑ์ และจะดูถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 
เช่น ในปัจจุบันเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทาง วช. ก็จะดูการบริหารจัดการงบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2562 ว่ามีการบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งปัญหาที่พบคือ 
เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของประเทศ จะพบว่ามีการด าเนินงานแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
เป้าหมายของนโยบายจัดสรร แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน่วยงานยังคงด าเนินแผนงาน/โครงการ ไม่แล้วเสร็จ 
โดยจากข้อมูลเบื้องต้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น พบว่ามีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจริง ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของโครงการที่เสนอใน วช. ทั้งหมด สาเหตุทีโ่ครงการส่วนใหญ่ไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนด เนื่องจาก
หลักเกณฑ์ของ สงป. อนุญาตให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้ก่อน เพื่อที่จะน าไปใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ ส่วนโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ก็มีการขออนุญาตรักษาวงเงิน
เพื่อใช้จ่ายในปีต่อไปได้ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น มีหน่วยงานจ านวนมากที่จัดท าค าขอ
งบประมาณเสนอ วช. และ สงป. แต่ก็ยังคงเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ไม่แล้วเสรจ็ ซึ่งต่อไป สงป. คงต้องพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น และวินัยในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะต้องตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวก่อเกิดการผูกพันสัญญามากน้อยเพียงใด 

 กล่าวโดยสรุป เกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ของทาง วช. มีทั้งสิ้น 3 ข้อ ดังนี ้ 
  1. ภาพรวมของแผนงาน/โครงการ ในปีปัจจุบัน 
  2. การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 
  3. ผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการย้อนหลัง 3 - 5 ปี 

 ในอดีตทาง วช. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่คัดกรองข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญของโครงการวิจัย
ให้กับทาง สงป. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะไม่มีส่วนในการพิจารณา
งบประมาณแต่อย่างใด ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ทาง วช. ไม่ทราบถึงงบประมาณทั้งหมดที่แต่ละหน่วยงาน
ได้รับจัดสรร แต่ในปัจจุบัน วช. จะรับทราบภาพรวมงบประมาณด้านการวิจัยทั้งหมดของประเทศด้วย โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้ัน ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ในส่วนของแผนงานบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งทุกหน่วยงานที่จะของบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา จะต้องส่งข้อมูลโครงการให้กับ วช. 
ผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่กระบวนการเสนอค าของบประมาณ การรายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบ
ผลส าเร็จของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 
  



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๓๗ 

 

 
1. ผูแ้ทนจาก กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
 จากที่ทาง สงป. ได้อธิบายในเบื้องต้นว่า การพิจารณางบประมาณจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทต่างๆ แต่แผนปฏิบัติการฯ ของ ปส. อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
จึงอยากสอบถามว่าแผนงาน/โครงการ ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนย่อยของแผนระดับ 2 หรือไม่ได้เป็นโครงการส าคัญ 
(project based) จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก สงป. หรือไม่ 

 ข้อเสนอแนะจากส านักงบประมาณ  
 สงป. ได้จัดล าดับความส าคัญของแผนงานไว้ทั้งหมด 3 แผนงาน คือ 
   แผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาต ิ
   แผนระดับ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติของแต่ละยุทธศาสตร์ 
   แผนระดับ 3 คือ แผนปฏิบัติการฯ ที่ทางหน่วยงานจัดท าขึ้น 
 ซึ่งหากแผนปฏิบัติการฯ ของ ปส. ไม่สอดคล้องกับแผนระดับ 2 ล าดับความส าคัญในการพิจารณา
อาจน้อยลง แต่โดยส่วนตัวคิดว่าแผนปฏิบัติการฯ ที่ทาง ปส. ได้จัดท า โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
น่าจะได้รับการบรรจุอยู่ภายใต้แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับแผนปฏริูปฯ ในประเด็นด้านความมั่นคงด้วย 

2. นายกสมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย  
 2.1) ขณะนี้มีหน่วยงานจ านวนมากที่น าส่งข้อมูลโครงการให้กับทาง ปส. เนื่องจากมีความเข้าใจว่า 
ปส. เป็นหน่วยงานในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงอยากสอบถามว่าหน่วยงานมีความเข้าใจในประเด็น
ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ หรือในความเป็นจริงแล้ว ปส. ไม่ได้ท าหน้าที่เสนอของบประมาณให้กับทุกหน่วยงาน 
แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะต้องของบประมาณผ่านช่องทางการของบประมาณประจ าปีตามปกติ 
โดยที่ ปส. ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานที่พิจารณาและรับรองแผนงาน/โครงการ ให้กับ สงป. 

 ข้อเสนอแนะจากส านักงบประมาณ  
 การขอรับจัดสรรงบประมาณ จะต้องขอผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง เนื่องจาก  สงป. 
จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากภารกิจของหน่วยงาน และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้น 
การที่หน่วยงานต้องการให้ ปส. เป็นผู้เสนอของบประมาณโครงการทั้งหมดนั้นจึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
เพราะ ปส. ไม่ได้มีภารกิจที่ครอบคลุมงานของทุกหน่วยงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ สงป. จึงไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณทั้งหมดให้กับ ปส. ได้ แต่จะน าส่งรายละเอียดงบประมาณไปยังหน่วยงานที่ดูแลโครงการโดยตรง 

 2.2) ขอสอบถามในบางโครงการที่มีข้อสงสัย เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจาก
โบรอนจับยึดนิวตรอน ปส. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการฯ อย่างไร 
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาสูง แต่ในปัจจุบันมีความนิยมในการใช้งาน
ลดน้อยลง 
 
 

ตอบข้อซักถำมของผู้เข้ำร่วมประชุม 

ในประเด็นกลไกและแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรฯ 



 

๓๘  
รายงานประเมนิผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 ข้อเสนอแนะจากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการฯ ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมภายใต้
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ 
ด้านการเกษตร ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการต่างๆ มาจากทุกหน่วยงาน ในส่วนของ
โครงการบูรณาการ แต่ละหน่วยงานจะต้องของบประมาณจากต้นสังกัดของตนเอง โดยจะต้องมีการพูดคุยกัน
ระหว่างหน่วยงานร่วมบูรณาการว่าโครงการนั้นๆ อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณแนวทางใด และตรวจสอบ
ความเช่ือมโยงลงมาจนถึงระดับภารกิจของหน่วยงาน 
 ดังนั้น ปส. จึงขอเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานใช้กลไกของคณะอนุกรรมการฯ โดยมีการประสานงานกัน
ระหว่างคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ ร่วมกันคิด ร่วมกันด าเนินการ เพื่อให้โครงการบูรณาการมีความเข้มแข็ง 
เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบโจทย์ในทุกๆ ด้าน เมื่อคณะกรรมการ พ.น.ส. เห็นชอบ ก็จะเป็นการยืนยันถึง
ความส าคัญของโครงการ จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่หน่วยงานสามารถน าไปใช้ได้เมื่อมีการเสนอโครงการต่อ สงป. 
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

 ข้อเสนอแนะจากส านักงบประมาณ  
 ในส่วนของการรับรองแผนงาน/โครงการ ที่มีลักษณะบูรณาการนั้น ไม่ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ โดยเมื่อแต่ละหน่วยงานเสนอ
แผนงาน/โครงการ ของตนเองแล้ว จะต้องร่วมกันพิจารณาว่าจะต้องบูรณาการแผนงานอย่างไรให้เกิดประโยชน์ 
จากนั้นจึงรับรองแผนงาน/โครงการ ร่วมกัน แล้วน าไปบรรจุในแผนปฏิบัติการฯ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพ
ที่รับผิดชอบติดตามผลการด าเนินงาน ไม่อยากให้ทุกหน่วยงานมองว่าเป็นหน้าที่ของ ปส. เพียงหน่วยเดียว 

3. ผศ.ดร.วันวิสา  สุดประเสริฐ  
 3.1) ขอยกตัวอย่างโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการศึกษาและวิจัย เนื่อง จากทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีหน่วยงานร่วมบูรณาการในโครงการดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดท า
โครงการโดยค านึงถึงความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ และผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะสามารถสร้างประโยชน์ได้ในหลายๆ ด้าน เช่น สามารถปรับปรุงพันธุ์พืช
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศได้ เป็นต้น จึงอยากขอค าแนะน าจากทาง สงป. ว่ามีแนวทางในการ
เสนอของบประมาณอย่างไร ในเมื่อโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นโครงการบูรณาการ และจะมีโอกาสในการได้รับ
การจัดสรรงบประมาณหรือไม่ 

 ข้อเสนอแนะจากส านักงบประมาณ  
 โครงการที่เสนอมายัง สงป. ไม่จ าเป็นต้องเป็นโครงการส าคัญ (project based) ทั้งหมด แต่หาก
โครงการใดสามารถบูรณาการได้ก็ควรด าเนินการ แต่ลักษณะโครงการที่ได้ยกตัวอย่างส่วนใหญ่  เป็นโครงการ
ที่เป็นงบลงทุนหรือมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ หากเป็นโครงการที่ไม่สามารถบูรณาการได้ แต่เป็นโครงการที่มีการพัฒนา
จัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายในด้านต่างๆ ก็สามารถเสนอขอ
งบประมาณได้ ทาง สงป. พิจารณาการให้งบประมาณจากหลักการและความจ าเป็นของโครงการ  
 ทั้งนี้ สงป. มีข้อสังเกตว่าบางหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีรายได้ ดังนั้น จึงอยากให้หน่วยงานที่มี
ลักษณะดังกล่าว พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการจากแหล่งรายได้อื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียว เพราะท้ายที่สุดหากโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานที่เป็น
เจ้าของโครงการก็จะเป็นผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๓๙ 

 

 ข้อเสนอแนะจากอาจารย์วิทิต  เกตคุปต์ 
 หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการ ควรมีการระบุในแผนงาน/โครงการ ให้ชัดเจน ว่าหน่วยงานต่างๆ 
หรือประชาชน จะได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างไร โดยคิดออกมาในเชิงตัวเลขที่ระบุเป็นจ านวนเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย 

 3.2) เป็นที่ทราบกันดีว่าโครงการส่วนใหญ่ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เป็นโครงการที่แต่ละหน่วยงาน
ต่างน าส่งมาเฉพาะโครงการของตนเอง เป็นไปได้หรือไม่หากทุกหน่วยงานจะร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ นี้
อย่างจริงจัง โดยมีการพิจารณา ทบทวน กลั่นกรอง ว่าโครงการใดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท และยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ซึ่งหากโครงการใดไม่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ก็จะไม่ได้รับการบรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ มีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น 
และง่ายต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของ สงป. และ วช. 

 ข้อเสนอแนะจากส านักงบประมาณ  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศมีข้อจ ากัดอยู่ในตัวเอง การใช้ประโยชน์
จึงมีขอบเขต หากหน่วยงานต้องการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ อย่างจริงจัง ก็ไม่ควรให้ ปส. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว แต่จะต้องมีการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อก าหนดความสอดคล้อง
เชื่อมโยงของแต่ละโครงการ และจัดท าแผนการด าเนินงานให้ตอบโจทย์ตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ 
หากได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะสามารถขับเคลื่อนไปได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน 

4. ผู้แทนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือเรื่องของการจัดท า
รายละเอียดโครงการ หากเป็นโครงการก่อสร้างทั่วไป เช่น โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน ก็จะสามารถเห็น
กิจกรรมการด าเนินงานและประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน แต่โครงการที่นักวิจัยเสนอนั้น เป็นโครงการ
ในเชิงเทคนิควิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนักวิจัยจะมีความช านาญในด้านกระบวนการท างานและเทคนิค 
แต่จะขาดความรู้ในการจัดท ารายละเอียดของโครงการให้ง่ายต่อการวัดผลประโยชน์ และการท าความเข้าใจ
ของ สงป. หน่วยงานจึงต้องการที่ปรึกษาในการจัดท าโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้การจัดท า
รายละเอียดโครงการนั้น มีความถูกต้องตามหลักเกณฑท์ี่ทาง วช. หรือ สงป. ได้ก าหนดไว ้
 นอกจากนี ้มีข้อเสนอแนะว่า ปส. ควรเปน็หน่วยงานในการประสานระหว่างคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ 
เนื่องจากปัจจุบัน คณะอนุกรรการฯ แต่ละคณะฯ ยังมีการประสานงานกันไม่ดีพอ จึงท าให้การด าเนินงาน
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  

 ข้อเสนอแนะจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 มีหน่วยงานที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดอบรม เรื่อง การจัดท าโครงการ มาพอสมควร วช. จึงอาจต้องเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
เพื่อให้นักวิจัยเห็นภาพรวมของการน าองค์ความรู้ไปสู่ผลผลิต และตอบโจทย์กับทุกภาคส่วน 

 ข้อเสนอแนะจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว 
 ปส. ไม่มีอ านาจในการในการตัดสินใจให้งบประมาณกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็น  สงป. ที่
จัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน ซึ่งการที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดท า
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ โดยแต่ละหน่วยงานควรมีการหาข้อสรุปกันภายในเสียก่อน จากนั้นจึงเสนอขอ
งบประมาณผ่านช่องทางการของบประมาณประจ าปีตามปกตขิองแต่ละหน่วยงาน 
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 ในส่วนของโครงการบูรณาการนั้น ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ควรให้คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ 
มาร่วมกันคิด ร่วมกันด าเนินงาน เช่น คณะอนุกรรมการฯ ด้านแพทย์ ก็จะมีศักยภาพในการพิจารณา
รายละเอียดเฉพาะแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์เท่านั้น คณะอนุกรรมการฯ ด้านการเกษตร
ก็จะมีศักยภาพในการพิจารณารายละเอียดเฉพาะแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรเท่านั้น เป็นต้น 
ดังนั้น โครงการใดที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้จึงถือเป็นโครงการส าคัญ (project based) ที่จะต้องน ามา
จัดล าดับความส าคัญ จากนั้นจึงจะเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พ.น.ส. ซึ่งกระบวนการ
ในส่วนนี้ ปส. ได้มีการด าเนินงานอยู่แล้ว 
 
 
  



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๔๑ 

 

 
 จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2561) นั้น ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (กยผ.กนผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกลไกและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดังนี ้

 1. การติดตามและประเมินผล 
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ นั้น ยังไม่สมบูรณ์ในหลายๆ ด้าน ปส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ยังไม่สามารถเร่งรัด ติดตาม ผลการด าเนินงานจากหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ในขณะเดียวกัน หน่วยงานต่างๆ 
ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ก็ยังมีการรายงานผลการด าเนินงานไม่สมบูรณ์ 
บางส่วนยังไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวนหนึ่ง ยังไม่มี
การประมวลผล หรือยังไม่สามารถวัดผลส าเร็จได้ จึงท าให้ไม่สามารถประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ปส. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลดังนี ้
   1.1 การติดตามผลตัวชี้วัด 
   การติดตามผลตัวชี้วัดจะต้องด าเนินการอย่างเข้มงวด มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรายงานผลแก่ ปส. อย่างสม่ าเสมอ ตรงตามช่วงเวลาที่ต้องวัดผลของตัวชี้วัด โดยมีการปรับปรุงรูปแบบ
ในการติดตามผลให้สามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และไม่เป็นการสร้าง
ภาระแก่หน่วยงาน เช่น การจัดท าแบบฟอร์มการรายงานผลในรูปแบบของเอกสารออนไลน์ การประกาศแจ้ง
ความก้าวหน้าในการประเมินผลการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเร่งรัดให้เกิดการรายงานผล เป็นต้น 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดอย่างสม่ าเสมอ ทั้งวิธีการวัดผล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ และการก าหนดค่าเป้าหมาย เพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนประสิทธิภาพของการ
ขับเคลื่อนแผน และศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานได้โดยตรง 
   1.2 การติดตามแผนงาน/โครงการ 
   การติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากหน่วยงานยังไม่มีการน าส่งผลการด าเนินงานโครงการแก่ ปส. 
อยูพ่อสมควร สิ่งส าคัญที่สุดคือจะต้องเริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ซึ่ง ปส. จะต้องพิจารณารายละเอียด
ของแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอมาโดยละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องของความสอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามแผน และจะต้องมุ่งเน้นการประสานงานกับบุคลากรระดับ
ผู้ก าหนดนโยบายของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการยืนยันแผนงาน/โครงการ ที่จะเสนอ และ
สร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานจะมีการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะท าให้
การด าเนินงานสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อคิดเห็นของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

ต่อกลไกและแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรฯ 
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   1.3 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนั้น จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการติดตามผล
การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ โดย ปส. จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการวัดผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้ชัดเจน รัดกุม เนื่องจากแต่ละแผนงาน/โครงการ มีรูปแบบการด าเนินงานและมีแหล่งเงิน
งบประมาณที่แตกต่างกัน บางโครงการใช้งบประมาณแผ่นดิน บางโครงการมีการใช้งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก ในขณะที่บางโครงการมีการด าเนินงานจริง แม้ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งหาก ปส. ไม่มีการสร้าง
ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการวัดประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันกับหน่วยงานแล้ว  
จะส่งผลให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจผิดในการรายงานผล และท าให้การประเมินผลผิดไปจากความเป็นจริงได ้

 2. กลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป 
 ส าหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไปนั้น จากกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้ ปส. ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเสนอของบประมาณ 
เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้น แม้ ปส. จะได้ด าเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอมา 
และบรรจุรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศแล้ว แต่ ปส. ก็ไม่มีวิธีการในการผลักดันแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ให้ได้รับ
จัดสรรงบประมาณได้ หน่วยงานผู้เสนอโครงการจึงได้ด าเนินการเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณตามช่องทางการของบประมาณประจ าปีตามปกติ ส่งผลให้แผนงาน/โครงการที่เสนอกระจัดกระจาย 
ขาดน้ าหนักและความส าคัญของโครงการ และไม่สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมาย ในภาพรวมของการพัฒนา
ด้านนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งจะส่งผลให้โครงการที่เสนอขอไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในที่สุด 

 ปส. จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาวิธีการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไปใหม่ 
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณให้มากยิ่งขึ้น โดยจะต้อง
น าข้อเสนอแนะของ สงป. และ วช. มาปรับใช้ ดังนี ้
   2.1 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ จะต้องแจ้ง ปส. ให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ ที่จะเสนอของบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ 
   2.2 ปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะต้องหารือกันเพื่อจ าแนกเป้าหมายของโครงการ
ทั้งหมดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ออกเป็นหมวดหมู่ ตามความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีที่ทาง สงป. ก าหนด เพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ และท าให้
เป้าหมายในการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีรวมเป็นภาพใหญ่ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  จากนั้นจึง
ด าเนินการเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการ พ.น.ส. เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ และยุทธศาสตร์ระดับชาติ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ 
ที่หน่วยงานได้เสนอมา โดยมี ปส. เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการฯ 
แต่ละคณะ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างกัน 
   2.3 ปส. ด าเนินการสรุปและรวมแผนงาน/โครงการ ที่ได้จ าแนกไว้แต่ละกลุ่ม  และผ่าน
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว และหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันก าหนด
โครงการส าคัญ หรือ Project Based ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ให้ชัดเจน เช่น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ วิธีการด าเนินงาน กิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละปี 
งบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จและโครงการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการและรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ฯลฯ จากนั้นจึงด าเนินการหารือกับ สงป. และ วช. เพื่อร่วมกัน
ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่กระบวนการเสนอของบประมาณ ทั้งในเรื่องของความสอดคล้อง



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๔๓ 

 

ของแผนงาน/โครงการ กับยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ความเหมาะสมของ
แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 
   2.4 ปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกันหารือและท าความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทาง
ในการเสนอของบประมาณตามที่ได้หารือกับ สงป. และ วช. เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางการ
ด าเนินงานและเตรียมความพร้อมหน่วยงานในการเสนอของบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   2.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ด าเนินการเสนอขอ
งบประมาณผ่านช่องทางการของบประมาณประจ าปีตามปกติ โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ระดับชาติตามที่ได้จัดท าไว ้

 
รปูภาพที่ 7 : กระบวนการขบัเคลื่อนแผนปฏิบตักิารฯ ในระยะต่อไป 

 
 
 



 

๔๔  
รายงานประเมนิผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๔๕ 

 

 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
 ตอนที่ 3 : ข้อคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
 ตอนที่ 4 : ความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในระยะต่อไป 

 ในภาพรวมนั้น มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับให้ ปส. จ านวนทั้งสิ้น 81 ราย จากผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.60 โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี ้

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 
รปูภาพที่ 8 : สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 81 คน ในจ านวนนี้ เป็นเพศหญิง จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.03 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ที่เหลือเป็นเพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 41.97 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรของนโยบำย 

และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 



 

๔๖  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

2. ระดับการศึกษา 

 
รปูภาพที่ 9 : สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศกึษา 

 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.92 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และ 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

3. หน่วยงาน (กระทรวง) 

 
รปูภาพที่ 10 : สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงานที่สงักัด 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๔๗ 

 

 เมื่อพิจารณาหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว พบว่าสามารถจ าแนกได้เป็น 12 กลุ่ม เรียงล าดับ
ตามจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 
 1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.45 
 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 
 3. กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34 
 4. กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34 
 5. หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงใดๆ และองค์กรอิสระ เช่น ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ องค์กรภาคเอกชน เป็นต้น จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34 
 6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 
 7. กระทรวงการคลัง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 
 8. ส านักนายกรัฐมนตร ีจ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.47 
 9. กระทรวงคมนาคม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 
 10. กระทรวงพลังงาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 
 11. กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 และ 
 12. กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 

4. สาเหตุที่เข้าร่วมประชุม 

 
รปูภาพที่ 11 : สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการเข้าร่วมกจิกรรม 

 คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการส ารวจเหตุผลในการเข้าร่วมการประชุมจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนก
เหตุผลในการเข้าร่วมการประชุมออกเป็น 3 เหตุผล ได้แก่ มีความสนใจส่วนตัว มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างาน 
และหน่วยงานเป็นผู้ส่งรายชื่อให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้เหตุผลในการเข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้ได้มากกว่า 1 เหตุผล ซึ่งจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 81 คนนั้น ส่วนใหญ่เข้าร่วม
การประชุมเนื่องจากหน่วยงานเป็นผู้ส่งรายชื่อให้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 43 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 53.08 



 

๔๘  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

รองลงมาจ านวน 24 คน หรือร้อยละ 29.63 เข้าร่วมการประชุมเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.34 เข้าร่วมการประชุมด้วยเหตุผลทั้ง 2 ข้อ 
คือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานด้วย และหน่วยงานเป็นผู้ส่งรายชื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และส่วนที่เหลือ
อีก 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.95 นั้น เข้าร่วมการประชุมด้วยเหตุผลต่างๆ ตามแผนภาพ 

5. ความเกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 

 
รปูภาพที่ 12 : จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกสาขาด้านนิวเคลียร์และรงัสีที่เกี่ยวข้อง 

 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 81 คนนั้น มีความเกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ในด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย และด้านการเกษตรและโภชนาการ
มากที่สุด จ านวนประเภทละ 24 คน รองลงมาเกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอุตสาหกรรม 
พลังงาน และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต จ านวน 23, 12 คน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๔๙ 

 

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

1. ความเหมาะสมของวิทยากร 

 ปส. ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจและส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อวิทยากร 
โดยได้จ าแนกประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยาย 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความชัดเจนในการตอบข้อซักถามหรือให้ค าแนะน า และความเหมาะสม
ของวิทยากรในภาพรวม โดยมีผลคะแนนการประเมินตามภาพ 

 
รปูภาพที่ 13 : ระดบัคะแนนประเมินความเหมาะสมของวิทยากรในดา้นต่างๆ 

 ในภาพรวมของการประเมินนั้น พบว่าในแต่ละประเด็นการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยเกิน 3.75 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยที่ 
 1. ด้านความรูแ้ละประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยาย มีผลคะแนนเฉลี่ย 3.97 คะแนน 
 2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.01 คะแนน 
 3. ด้านความชัดเจนในการตอบข้อซักถามหรือให้ค าแนะน า มีผลคะแนนเฉลี่ย 3.91 คะแนน 
 4. ด้านความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.11 คะแนน 

2. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 
รปูภาพที่ 14 : ระดบัคะแนนประเมินผลที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 



 

๕๐  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

 ส าหรับการประเมินผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นั้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถน าผลการประเมินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.77 คะแนน รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการประชุมในภาพรวมค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 คะแนน 

ตอนที่ 3 : ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 

ค าถาม 
1. ท่านคิดว่าสามารถน าผลการประเมินไปใช้โยชน์ได้อย่างไร 

 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
  - สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
  - ท าให้รับทราบถึงรูปแบบ ขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน 
  - สามารถน าไปใช้เขียนประกอบการของบประมาณ แต่ยังเห็นควรให้ ปส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนแผนงาน/โครงการ ในอนาคต 
  - เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และน าไปวางแผนต่อยอดในส่วนงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เข้าใจ และความปลอดภัย 
  - จัดท าแผนงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนขึ้น และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และ

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
  - รับทราบแนวทางการพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีความเข้าใจในตัวช้ีวัดร่วมกับ ปส. 

มากย่ิงขึ้น 
  - น าไปปรับปรุงตัวชี้วัดเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  - ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาจัดท ากฎหมายด้านพลังงาน

นิวเคลียร ์

ค าถาม 
2. ท่านคิดว่าในการน าเสนอผลการประเมินน าไปใช้ประโยชน์ มีข้อจ ากัด อย่างไร 
 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
   - การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 
  - กรอบการด าเนินงานมีความกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นรายประเด็น ท าให้บางประเด็นเป็นเรื่องไกลตัว

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมจนเกินไป 
  - มีประโยชน์ ท าให้เห็นภาพรวมและประเด็นที่จะน าไปใช้ในการท างาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

ที่รับผิดชอบ 
  - การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ จะต้องค านึงถึงการก ากับดูแลความปลอดภัย (3S) ด้วย 
  - รายละเอียดการประเมินผลไม่ครอบคลุม 
  - เนื้อหาในบางประเด็นเป็นเรื่องเฉพาะด้าน ท าให้บางหน่วยงานขาดความเข้าใจ 
  - เป้าหมายหรือตัวชี้วัดในภาพรวม ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน การปรับปรุงแก้ไข

จึงท าได้ยาก 
  - ข้อจ ากัดเรื่องการขาดการสื่อสารและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๕๑ 

 

  - การประเมินผลไม่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวม
ข้อมูล และผู้บริหารอาจไม่สนใจที่จะน าไปแก้ไข 

  - ประเด็นทีน่ าเสนอกับประเด็นจากที่ประชุมไม่สอดคล้องกัน 
  - ระยะเวลาการประชุมค่อนข้างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถพูดคุยในรายละเอียดทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน 
  - ข้อมูลที่น าเสนอมีความละเอียดไม่มากพอ และไม่เกิดประโยชน ์

ค าถาม  
3. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินอย่างไร 
 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
  - ควรมีการอธิบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจในรายละเอียดของแผน เพื่อที่จะสามารถท างานร่วมกัน

ได้อย่างบูรณาการและตรงตามวัตถุประสงค ์
  - ขั้นตอนการสรุปดี มีความชัดเจนมาก ครอบคลุม และกระชับ 
  - ปส. ควรเพิ่มบทบาทเป็นหน่วยสนับสนุนการด าเนินการตามแผนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และลดบทบาท

การเป็นหน่วยติดตามผลลง 
  - ต้องมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับหน่วยงานด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
  - เห็นควรให้มีการติดตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
  - เสนอแนะให้ทุกหน่วยงานทบทวนตัวชี้วัดและผลลัพธ์อีกครั้ง เพือ่ให้เกิดผลผลิต ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

และนวัตกรรมใหม่ๆ 
  - ควรมีเวลาอภิปราย เพื่อให้สามารถพูดคุยในรายละเอียดไดม้ากยิ่งขึ้น 
  - ปส. ควรก าหนดตัวชี้วัดใหม่ โดยเริ่มจากก าหนดเป้าหมายที ่ปส. จะต้องท าให้ไดก้่อน จึงจะสามารถ

ก าหนดและด าเนินการตามตวัช้ีวัดได ้
  - ควรมกีารก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน และสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ค าถาม  
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
  - แบบสอบถามควรเป็นเอกสารกระดาษ เนื่องจากการท าแบบสอบถามผ่านโทรศัพท์มือถือ ท าให้เกิด

ความไม่สะดวกในการให้ข้อมูล 
  - ควรแยกห้องประชุมในแต่ละคณะอนุกรรมการฯ 
  - ห้องประชุมคับแคบเกินไป ไม่สะดวกต่อการลุกนั่ง และมีจ านวนที่จอดรถไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วม

ประชุม 
  - เอกสารประกอบการประชุมมีปริมาณมาก และคณะผู้จัดมีการให้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลด

เอกสารในวันจัดประชุม ซึ่งไม่ทันการ จึงเป็นการผลักภาระในการเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้แก่ทางผู้เข้าร่วมประชุมมากจนเกินไป 

  - ควรจัดท าบทสรุปภาพรวมของการประชุมเป็นกระดาษแผ่นเดียว ที่สามารถอ่านและท าความเข้าใจ
ภาพรวมของการประชุมได้โดยง่าย 

  - ปส. ควรมีการสัมมนาในหน่วยงาน วางบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจน วิเคราะห์ความเป็นไปได้
และศักยภาพในการท างาน โดยควรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยในการวางแผนนโยบาย 
หรือช่วยด าเนินการในภารกิจงานที่ ปส. ยังขาดสมรรถนะ 

  - การประชุมหารือเน้นในเรื่องของการของบประมาณมากเกินไป 



 

๕๒  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

ตอนที่ 4 : ความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในระยะต่อไป 

 มีผู้เข้าร่วมการประชุมที่แจ้งความประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ ระยะต่อไป ดังนี ้

ชื่อ/สกุล หน่วยงาน E-mail 

ผศ.ดร. ประสงค์  เกษราธิคุณ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

prasong_mi@hotmail.com 

ผศ.ดร. ฑิราณ ี ข าล้ าเลิศ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

thiraneek@nu.ac.th 

นางสาวอัจฉรา  เข็มทองใหญ ่ กรมศุลกากร oum_achara@yahoo.com 
นายพลธรรม  ปันต๊ะ 
 

ส านักงานคดีปกครอง 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

sakolp98@gmail.com 

นายศรัณย ์ จริะวรานันท ์ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ sarunjir@gmail.com 
นายมนูญ  รัตนอุบล ส านักกฎหมาย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
higluy@hotmail.com 

นางสาวสุขสม  ชินวินิจกุล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริม
การเกษตร 

chinvinijkuls@gmail.com 

นายชานนท์  มณีรัตน ์ กรมส่งเสริมการเกษตร chanon_attu18@hotmail.com 
นางสาววีรวรรณ  สุขอ านวยพร กรมส่งเสริมการเกษตร weerawan_2528@hotmail.co.th 
นางสาธิดา  โพธิ์น้อย กรมวิชาการเกษตร sajai_b@hotmail.com 
นายธนา  สุวัฑฒน ส านักวิจัยและพัฒนา  

กรมชลประทาน 
suwattana2810@gmail.com 

นายชวกร  ริ้วตระกูลไพบูลย์ กรมชลประทาน yimmax3399@gmail.com 
นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ ์ กรมพัฒนาที่ดิน ayuthasart@gmail.com 
นายพงศ์ธร  เพียรพิทักษ์ กรมพัฒนาที่ดิน geo_analyst@yahoo.com 
นางสาวภัทรนิษฐ์  เรืองวุฒิวิทย ์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและ 

ปัจจยัการผลิต กรมประมง 
pattaranit.r@gmail.com 

รศ.นพ. จิตเจริญ  ไชยาค า นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ปีบริหาร 2561 - 2564 

jitjaroenchaiyakum@gmail.com 

ดร. กฤศณัฏฐ์  เช่ือมสามัคค ี คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

krisanat.ch@gmail.com 

นายปัญญา  ภาสว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ppasawang@gmail.com 
นางสาวธราทิพย์  นาราวงศ์ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

โรงพยาบาลราชวิถี 
taratipnarawong@gmail.com 

ดร. ราศรี  ลีนะกุล สภาการพยาบาล rasee2497@gmail.com 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๕๓ 

 

ชื่อ/สกุล หน่วยงาน E-mail 

นางสาวธิดา  นิยมไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ thida.niyomthai@gmail.com 
นางสาวประภาพรรณ  แสนบณัฑิต โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี minth2007@gmail.com 
นายพิชัย  พันธ์พืช โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี pichai_rt49@hotmail.com 
นางสาวเกศวลัย  รักษ์จริวฒัน์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี gedwalais@hotmail.com 
นายเสกสรรค์  บุญรอด ส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก   

กรมขนส่งทางบก 
seksan.b@hotmail.com 

ดร. กนกพร  บุญศิริชัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

kanokpornb@tint.or.th 

นางสาวณรากร  ปัญญาด้วง กรมวิทยาศาสตร์บริการ narakorn_p@dss.go.th 
นางสาวศิธร  ปถมสาคร ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ sidhorn.p@oap.go.th 
นายอิศรา  พงศ์มโนภาพ  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ issara.p@oap.go.th 
นางสาวปิยะวรรณ  กฤษณังกูร ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ piyawan.k@oap.go.th 
นายฐิติเดช  ตุลารักษ ์ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ thitidej.t@oap.go.th 

 
 
  



 

๕๔  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

 

    

    

    

ประมวลภำพกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

“รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรของนโยบำย 

และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)” 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๕๕ 

 

    

    

    

    
 
 
  



 

๕๖  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

 

 
1. รศ.นพ. สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ดร. สรุชัย  สถติคุณารัตน ์ ผู้ช่วยเลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ

3. นางสาวจิตรลดา  พิศาลสุพงศ์ ผู้อ านวยการส่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

4. ดร. วิภารัตน์  ดีอ่อง รองเลขาธกิารคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

5. นางสาวศิลักษณ์  ปั้นน่วม ที่ปรกึษาส านักงบประมาณ 

6. ผศ.ดร. วันวิสา  สุดประเสริฐ อาจารย์ประจ าภาควิชารังสีประยุกตแ์ละไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
7. ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ  

ดร. ชยัวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว 
 - ผู้ทรงคุณวุฒคิณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันต ิ
 - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ 

8. นายสรรพัชญ  รัชตะวรรณ คณะอนกุรรมการกฎหมายและการขับเคลือ่นให้ด าเนินการตามกฏหมาย 

9. นายมนูญ  รัตนอุบล คณะอนกุรรมการกฎหมายและการขับเคลือ่นให้ด าเนินการตามกฏหมาย 

10. รศ.ดร. สุพิชชา  จันทรโยธา คณะอนกุรรมการกฎหมายและการขับเคลือ่นให้ด าเนินการตามกฏหมาย 

11. นางสาวบังอร  แกมรัมย ์ คณะอนกุรรมการกฎหมายและการขับเคลือ่นให้ด าเนินการตามกฏหมาย 

12. นางสาวศิริลักษณ์  กล่ าฉ่ า คณะอนุกรรมการเฝ้าระวงั เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉกุเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

13. นางพัชรากร  ลาภเจริญกิจ คณะอนุกรรมการเฝ้าระวงั เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉกุเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

14. พ.ต.ท. ธิติพัทธ์  จิตตาศิรินวัตร คณะอนุกรรมการเฝ้าระวงั เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉกุเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

15. ร.ต.ท. สมพัฒน์  จงเสถยีร คณะอนุกรรมการเฝ้าระวงั เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉกุเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

16. นายพูลสุข  พงษ์พัฒน ์ คณะอนุกรรมการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์

17. นายวิทิต  เกษคุปต์ คณะอนุกรรมการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

รำยช่ือหน่วยงำนและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

 วทิยากร 

 คณะอนกุรรมการภายใตค้ณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสนัติ 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๕๗ 

 

18. นายพลธรรม  ปันต๊ะ คณะอนุกรรมการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์

19. ดร. พรรณี  แสงแก้ว คณะอนุกรรมการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์

20 รศ. มลุลี  ตัณฑวิรุฬห ์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ 

21. นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ 

22. นายพลกฤชฐ์  ประเสริฐวกิัย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

23. นางมณีรตัน์  อดุลยประภากร คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศ 

24. รศ. วันทนีย์  เกรียงสินยศ คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางดา้น
การเกษตรและโภชนาการ 

25. พ.อ. พงษ์ศิริ  เผือกใจแผ้ว คณะอนุกรรมการว่าด้วยการด าเนินการให้เปน็ไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

 
26. นางสาวอสิดา  แก้วสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติ 

27. นางสาวนฤมล  สุรเมธี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

28. นางสาวรัชนี  เครือรัตน์ ผอ. กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 ส านักงบประมาณ 

29. นางสาวสุมนา  ค าหอมกุล นักวิเคราะหง์บประมาณช านาญการ ส านักงบประมาณ 

30. นางสาวรวงทอง  ไหวพริบ พนักงานช่วยปฏิบัติงาน ส านักงบประมาณ 

31. นางสาวเพชรดา  ปรารมภ ี นักการข่าวปฏบิัติการ ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ

32. นายศรัณย์  จิระวรานันท ์ นักการข่าวปฏิบัติการ ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ

 
33. พ.อ. ปัญญา  บัติดอน รองเสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

34. พ.อ.สมนึก  มูลทองชุน รอง ผอ. กนผ. กกส. ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

 
 
 
 

 ส านกันายกรัฐมนตร ี

 กระทรวงกลาโหม 



 

๕๘  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

 
35. นายชวัลวิทย์  สุนทรเจริญวงศ ์ นักวิชาการศุลกากรช านาญการ กรมศุลกากร 

36. นางสาวอรกนก  วัฒนาเลิศรักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมศุลกากร 

37. นางสาวอัจฉรา  เข็มทองใหญ ่ นิติกรช านาญการพิเศษ กรมศุลกากร 

 
38. นางสาวเกตุ  วัชระกร นักการทูตปฏิบตัิการ กรมองค์การระหว่างประเทศ 

39. นางสาววรษิฏา  แสงวัชร เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการ
ลดอาวุธ 

กรมองค์การระหว่างประเทศ 

 
40. นางสาธิดา  โพธิ์น้อย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร 

41. นางสาวจิตตริัตน์  ชูชาติ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร 

42. นายวัชรินทร์  หาญศิริรตันสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมการข้าว 

43. นางสาวบุณฑรกิา  ฉายชูวงษ ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กรมประมง 

44. นางสาวสุวิมล  มีไชย นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กรมประมง 

45. นางสาวภัทรนิษฐ์  เรืองวุฒิวิทย์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง 

46. นายสมศักดิ์  อับดุลเลาะ เจ้าพนักงานประมง กรมประมง 

47. นางสาวสุขสม  ชินวินิจกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรพูืชโดย
เทคโนโลยีรังส ี

กรมส่งเสริมการเกษตร 

48. นายชานนท์  มณีรัตน ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

49. นางสาววีรวรรณ  สุขอ านวยพร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

50. นายธนา  สุวัฑฒน ผอ.ส านักวิจัยและพัฒนา  กรมชลประทาน 

51. นายชวกร  ริ้วตระกูลไพบูลย์ วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน 

52. นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ า กรมพัฒนาที่ดิน 

53. นายพงศ์ธร  เพียรพทิักษ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
54. นายเลิศสกุล  นาเจริญ นักวิชาการขนสง่ช านาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก 

55. นางชะไมพร  โชติมาโนช หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
กองแผนงาน 

กรมการขนส่งทางบก 

56. นายเสกสรรค์  บุญรอด นักทรัพยากรบคุคล กรมการขนส่งทางบก 

 กระทรวงการคลัง 

 กระทรวงการต่างประเทศ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 กระทรวงคมนาคม 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๕๙ 

 

 
57. นายสุรินทร์  อารีย ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ 

58. นางสาววรรณจ ารูญ  ศรงีาม เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ า 

59. นางสาวกมลา  มัทธกุลพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ า 

60. ว่าที่ ร.ต. ทศพล  สังข์ศิรินทร ์ นักวิชาการทรัพยากรธรณวีิทยาช านาญ
การ 

กรมทรัพยากรธรณ ี

61. นายฉัตรธรรมธร  ยิ่งยวดอ าไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณ ี

62. นางสาวประณติา  กิ่มนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
63. นายเจษฏา  คูงามมาก นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ กรมอตุุนิยมวิทยา 

 
64. ดร. นทีกูล  เกรยีงชัยพร วิศวกรนวิเคลียร์ ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

65. นางสาวนิธิมา  ศรีพาณิชย ์ หัวหน้าแผนกเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
66. นางสาวธัญญาศิริ  จิรตระกูลมหาศาล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าตา่งประเทศ 

67. นางสาวพิชญ์สนิี  ศริ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าตา่งประเทศ 

 
68. ดร. หาญณรงค์  ฉ่ าทรัพย ์ รองผู้อ านวยการ (บริหาร) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

69. นายวาทิน  ชินางกรูภิวัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุม่พัฒนาธุรกิจนวิเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

70. ดร. กนกพร  บญุศิริชัย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา 3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

71. นางสาวนวพร  แทนบุญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ออกแบบ และผลิต 

ศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร ์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

72. นายก่อเกียรติ  สุขรอด วิศวกรนวิเคลียร์ช านาญการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กระทรวงดจิิทลัเพือ่พฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

 กระทรวงพลังงาน 

 กระทรวงพาณชิย ์

 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

๖๐  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

73. นายอนันตชัย  เพชรรักษ ์ วิศวกรนวิเคลียร ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

74. นางสาววันวิสาข์  ประสาทธัมมาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

75. นางสาวนิตยา  นพพยัฆ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

76. นางสาวณรากร  ปัญญาด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

77. นางสาวเสาวลักษณ์  พันธฟ์ัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
78. ว่าที่ ร.ต.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวติภทัร ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการและชุมชน

สัมพันธ์ พัทลุง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

79. ผศ.ดร. ประสงค์  เกษราธิคุณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

80. ผศ.ดร. ประสิทธิ์  วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

81. ดร. ไพบูลย์  เรอืงพัฒนพงศ ์ หัวหน้าภาควิชารังสีประยกุต์และ
ไอโซโทป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

82. ดร. ปกรณ์  ตั้งปอง อาจารย์ประจ าภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

83. ผศ.ดร. ฑริาณี  ข าล้ าเลิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

84. นายรักษ์พล  ธนานุวงศ ์ นักวิชาการ สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.) 

85. นายปรีดา  พัชรมณีปกรณ ์ นักวิชาการ สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.) 

 
86. นายประพัฒน์  ลาภเจริญกจิ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

87. นางศันสนีย์  ปิ่นทอง เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

88. นางสาวจินดาสา  สิงหเพ็ชร ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงสาธารณสุข 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๖๑ 

 

89. นางรพิศพรรณ  อินทญาต ิ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 
90. นางขวญัลักษณ ์ กัลหะรัตน์   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
91. นายต่อศักดิ์  บูรณะเรืองโรจน ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานอัยการสูงสุด 

92. นายรักษิน  พณิพัฒนะวงศ ์ อัยการประจ าส านักงานอยัการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด 

93. นางสาววรรณณี  แสนทวีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาต ิ

94. นางสาวอุมาพร  โควงษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาต ิ

 
95. ดร. กฤศณัฏฐ์  เชื่อมสามัคค ี อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกสก์ารแพทย์ 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

96. ผศ. จุมพฎ  คัคนาพร อาจารย์ประจ าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

97. นางสาววีนัส  วิเศษแสง นักรงัสีแพทย์ (ผู้ช านาญการพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

98. พญ. อารยา  บญุยะลีพรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถ ี

99. นพ. ธกฤต  แตระกุล นายแพทย์ปฏิบตัิการ โรงพยาบาลราชวิถ ี

100. นางสาวธราทิพย์  นาราวงศ์ นักรงัสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถ ี

101. นพ. เพชร  อลสิานันท์ อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

102. ดร. ทวีป  แสงแห่งธรรม อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

103. นายปัญญา  ภาสว่าง นักฟิสิกส์การแพทย ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

104. นายพิชัย  พันธพ์ืช นักรงัสีการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุร ี

105. นางสาวประภาพรรณ  แสนบณัฑิต นักรงัสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุร ี

106. นางสาวเกศวลยั  รักษ์จริวัฒน์ นักรงัสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธาน ี

107. นางสาววาทณิี  บุระ นักรงัสีการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธาน ี

 กระทรวงอตุสาหกรรม 

 หน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในสงักัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงใดๆ 

 สถานพยาบาล 



 

๖๒  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

108. นางลัดดาวัลย์  ไวยสุระสิงห ์ ผอ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นนทบุร ี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นนทบุร ี

 
109. ผศ.ดร. จิรวรรณ  เตียรถ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสาขาเครื่องกล 

วสท. 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

110. ผศ.ดร. สมพร  จองค า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

111. รศ.พล.ต. ชัยณรงค์  เชิดช ู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

112. รศ.นพ. จิตเจรญิ  ไชยาค า นายกรงัสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรงัสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

113. ผศ.พญ. สมใจ  แดงประเสรฐิ นายกสมาคมรังสรีักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยาแห่งประเทศไทย 

114. ดร. ราศรี  ลีนะกุล ที่ปรกึษาประจ าสภาการพยาบาล ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

สภาการพยาบาล 

115. นายคณิน  รุจิเสรีกุล กรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ทางสัตวแพทย ์

สัตวแพทย์สภา 

116. นายสิทธิพร  อนันต์จินดา กรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ทางสัตวแพทย ์

สัตวแพทย์สภา 

117. นายนวพูน  จ าปานิล ผู้จัดการศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องทาง 
สัตวแพทย ์

สัตวแพทย์สภา 

118. นางสาวธิดา  นยิมไทย นักรงัสีการแพทย์ช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคเอกชน 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๖๓ 

 

 
 

 
  ผู้เชี่ยวชาญ  

1. นายอารกัษ์  วทิิตธรีานนท์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตรังส ี

2. นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังส ี

  ส านักเลขานุการกรม (สลก.)  

3. นางสาวกรรณกิา  มณีวรรณ ์ รักษาราชการแทนเลขานกุารกรม 

  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.)  

4. นายภานุพงศ์  พินกฤษ วิศวกรนวิเคลียร์ช านาญการพิเศษ 

5. นางสุนันทา  สาวิกันย ์ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 

6. ดร. กิตติศกัดิ์  ชัยสรรค ์ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 

  กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.)  

7. นายพงศ์พันธ์  นาคแก้ว วิศวกรนวิเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 

8. ดร. ทศดล  สันถวไมตร ี นักนิวเคลียรเ์คมีช านาญการพิเศษ 

9. ดร. กาหลง  อุ่ยยะเสถียร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 

10. นางสาวศิธร  ปถมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย (กพม.)  

11. นางสุมาลี  นิลพฤกษ ์ นักนิวเคลียรเ์คมีช านาญการพิเศษ 

12. ดร. ธวัชชัย  อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 

13. ดร. ปยิะวรรณ  กฤษณังกูร นักนิวเคลียรเ์คมีช านาญการ 

14. นางสุจิตรา  เพชรวิเศษ นักชีววทิยารังสชี านาญการ 

15. ดร. กิตติก์วิน  อรามรญุ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 

16. นายกฤตนัย  แพงศร ี นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบตัิการ 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  

17. นางสุชิน  อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

18. นางสาวชลาทิพย์  เกื้อกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

19. นายฐิติเดช  ตุลารักษ ์ วิศวกรนวิเคลียร์ช านาญการพิเศษ 

20. นางสาวกมลพร  ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 

 ส านกังานปรมาณเูพื่อสนัต ิ



 

๖๔  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

21. นางสาวนุชจรยี ์ สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 

22. นายสรรเสริญ  ยานะพันธุ ์ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 

23. นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

24. นางสาวสายสุรีย์  ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

25. นางสาววรวรรณ  รักษาสังข ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

26. นางสาวจีระนันท์  เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

27. นายนิรันดร  บวัแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

28. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

29. นายปราลม  จาดโห้ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 

30. นางสาวสุพัฒศร  แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

31. นายเฉลิม  กลิ่นศรีสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

32. นางสาวปรัชญากานต์  โหมเพ็ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

33. นางสาวนัยนา  จรทะผา เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  

34. ว่าที่ ร.ต. สุรัตน ์ หงษ์จันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

35. นางสาวโชติมา  ทองทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 กลุ่มกฎหมาย (กกม.)  

36. นายอิศรา  พงศ์มโนภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
  



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ๖๕ 

 

 

 
1. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการส านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ 

2. นางรัชดา เหมปฐว ี รองเลขาธกิารส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

3. นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
1. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

2. นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานงั นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

3. นางสาววรวรรณ รักษาสังข ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

4. นางสาวจีระนันท ์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นายปราลม จาดโห ้ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 

8. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

11. นางสาวนัยนา จรทะผา เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 

 ทีป่รกึษา 

 คณะผู้จดัท า 



 

๖๖  
รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

 



 


