
  

 

 
 

  



 

    

 
การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) พ.ศ. 2564 – 

2568 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายใน ปส. ผูที่มีสวนไดสวนเสีย และ
ผูรับบริการ และนําผลการสํารวจความคิดเห็นมาเปนขอมูลในการพิจารณาทบทวนและวิเคราะหปรับปรุง
แกไขแผนยุทธศาสตร ปส. ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

ผูสํารวจไดทําการแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ไดแก บุคลากรภายใน ปส. ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียและ
ผูรับบริการ โดยมีผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นท้ังสิ้น 319 ราย จากการสงแบบสํารวจ จํานวน 794 รายเปน
บุคลากรภายใน ปส. 81 ราย และผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ 238 ราย สรุปผลการสํารวจได ดังนี้ 

บุคลากรภายใน ปส. สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 74.07 และเพศชาย 
จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 2.93 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 40.74 
มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมากที่สุด 52 ราย คิดเปนรอยละ 64.20 ซึ่งผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ
อยูในสํานักเลขานุการกรม (สลก.) จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 32.10 และผูตอบแบบสํารวจมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 1 – 3 ครั้ง จํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 70.37 โดยมีสวนรวมกับกลุมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรในดานการเขารวมประชุม เขารวมกิจกรรมมากท่ีสุด เม่ือวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็น 
พบวา บุคลากรภายใน ปส. มีความพึงพอใจกับยุทธศาสตร ปส. พ.ศ. 2564 – 2568 ในภาพรวม อยูในระดับมาก
ทุกประเด็น มีคาเฉลี่ย 3.65 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82   

ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 132 ราย คิดเปนรอยละ 55.45 
และเพศชายจํานวน 106 ราย คิดเปนรอยละ 44.54 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 90 ราย คิดเปน
รอยละ 37.82 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดจํานวน 144 ราย คิดเปนรอยละ 60.50 ซ่ึงผูตอบแบบสํารวจ
สวนใหญเปนหนวยงานผูรับบริการ จํานวน 113 ราย คิดเปนรอยละ 47.48 และเคยมีสวนรวมหรือติดตอ
ประสานงานกับ ปส. 1 – 3 ครั้ง/ป จํานวน 152 ราย คิดเปนรอยละ 63.87 ซ่ึงสวนใหญขอรับบริการหรือมี
สวนเก่ียวของในดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 190 ราย คิดเปนรอยละ 79.83 เม่ือวิเคราะหผลการสํารวจ
ความคิดเห็น พบวา ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการมีความพึงพอใจกับยุทธศาสตร ปส. พ.ศ. 2564 – 2568 
ในภาพรวม อยูในระดับมากทุกประเด็น มีคาเฉลี่ย 4.21 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70           

จากผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร ปส. พ.ศ. 2564 – 2568 พบวา บุคลากรภายใน ปส. 
ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร ปส. พ.ศ. 2564 – 2568 ในภาพรวม 
อยูในระดับมาก ซึ่งเปนระดับที่ดีแสดงใหเห็นวาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ ปส. มีความเหมาะสม
สามารถตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียได  

ปส. ขอขอบพระคุณผูท่ีรวมตอบแบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร ปส. พ.ศ. 2564 – 2568 
เปนอยางยิ่งท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
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1.     หลักการและเหตุผล 
 
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ไดจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 
โดยไดวางยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ปส. ไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผนดิน และบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร ตลอดจนความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 

  ดังนั้น การวางยุทธศาสตร ปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 จึงเปนกระบวนการท่ีมุงสู
การปรับปรุงการดําเนินงานของ ปส. อยางตอเนื่อง รวมท้ังใชในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2568 ปส. จึงไดจัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 
เพื ่อนํามาเป นข อม ูลประกอบในการพิจารณาทบทวนและปรับปร ุงแผนยุทธศาสตร  ให สอดคลองก ับ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังความตองการของผูรับบริการใหมากท่ีสุด 
 

2.     วัตถุประสงคของการสํารวจความคิดเห็น 
 

  2.1 เพ่ือทราบความคิดเห็นของบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ปส. ท่ีมีตอแผนยุทธศาสตร
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 
  2.2 เพ่ือทราบความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานของ ปส. 
  2.3 เพ่ือกําหนดทิศทางและการดําเนินงานของ ปส. ตอไปในอนาคต 
 

3.     ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการสํารวจความคิดเห็น 
 

  3.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงาน และแผนยุทธศาสตร ปส. ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียให
มากท่ีสุด 
  3.2 สามารถวางกรอบการดําเนินงานในระยะ 1 - 5 ป เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

4.     ขอบเขตการสํารวจความคิดเห็น 
 

  4.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
  การสํารวจความคิดเห็นครั้งนี้ ไดดําเนินการศึกษาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ตอแผนยุทธศาสตร ปส. พ.ศ. 2564 - 2568 และขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของ ปส. ตอไปในอนาคต 
รวมท้ังขอมูลความประสงคในการมีสวนรวมการดําเนินงานของ ปส. โดยการใชแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีทําการสํารวจความคิดเห็นครั้งนี้ คือ บุคลากรของ ปส. ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอการดําเนินงานของ ปส. โดยวิธีวิธีการสุมตัวอยาง จํานวน 794 ตัวอยาง สามารถแบงได 3 กลุม ดังนี้ 
 1) ขาราชการ และ เจาหนาท่ี ปส.   จํานวน 324    คน 
 2) หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ ปส.  จํานวน  70 แหง  
 
 
 
 

ปรมาณูเพ่ือสันต ิพ.ศ. 2564 – 2568 
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 3) ผูรับบริการ    
     3.1 ดานวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร  จํานวน 165 แหง 
  3.2 ดานเครื่องกําเนิดรังสี   จํานวน 165 แหง 
  3.3 ดานเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO)  จํานวน 20 คน 
  3.4 ดานสอบเทียบของหองปฏิบัติการ   จํานวน 50 แหง 
   รังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) 
  4.3 ระยะเวลาในการสํารวจ 
  ดําเนินการสํารวจจากผู ร ับบริการและผู ม ีส วนไดส วนเสีย ทั ้ง 3 กลุ ม และดําเนินการ
ประมวลผลการสํารวจ จํานวน 794 ชุด ตั้งแต เดือนพฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562 
 

5.     กรอบแนวคิดในการสํารวจความคิดเห็น 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.     วิธีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็น 
 

 6.1 การสรางเครื่องมือในการสํารวจ 
6.1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับบุคลากรภายใน ปส. 

  ใชวิธีการสรางแบบสอบถามในการสํารวจ โดยนําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
พ.ศ. 2564 - 2568 ไดแก วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มากําหนดให
บุคลากรภายใน ปส. ใหความเห็น 
  แบบสอบถามมี 3 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนครั้งในการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ ปส. 
และดานท่ีมีสวนเก่ียวของกับกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร  
  สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตรสํานักงานฯ
โดยนําวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี ้ว ัด กลยุทธ ใหผู ตอบแบบสอบถามให
ความเห็น ซึ่งเปนแบบเลือกตอบแบงเปน 5 หมวด รูปแบบคําถามเปนมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  5 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับ  4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
ระดับ  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  เหมาะสมนอย 
ระดับ  1  หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
อายุ 

ระดับการศึกษา 
หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวนครั้งท่ีใชบริการ 
การมีสวนเก่ียวของกับ ปส. 

ความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

พ.ศ. 2564 - 2568 
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  สวนท่ี 3  ความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ปส. เปนคําถามปลายเปด ไดแก  
  1. ทานมีสวนเก่ียวของกับยุทธศาสตร และกลยุทธในดานใด  
  2. ทานมีแผนงาน/โครงการ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ปส. หรือไม (ถามีโปรดระบุ) 
  3. ปญหา-อุปสรรค ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ปส. 
 

6.1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ใชวิธีการสรางแบบสอบถามในการสํารวจ โดยนําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
พ.ศ. 2564 - 2568 ไดแก วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มากําหนดให
ผูมีสวนไดสวนเสีย ใหความเห็น 
  แบบสอบถามมี 5 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนครั้งท่ีใชบริการหรือติดตอประสานงาน และ
ดานของการรับบริการหรือมีสวนเก่ียวของกับ ปส. 
 

  สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตรสํานักงานฯ
โดยนําวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ใหผูตอบแบบสอบถามใหความเห็น 
ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบแบงเปน 5 หมวด รูปแบบคําถามเปนมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  5 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับ  4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
ระดับ  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

  ระดับ  1  หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด 

 

  สวนท่ี 3  ความตองการ/ความคาดหวังตอการบริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
  3.1 ความตองการตอการบริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก  
 1. ดานกระบวนการใหบริการ 
 2. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  3.2 ความคาดหวังท่ีตองการให ปส. ดําเนินการเพ่ือรองรับการดําเนินงานของหนวยงานผูตอบ
แบบสอบถาม โดยแบงประเภทตามงานท่ีสําคัญของ ปส. ไดแก  

 1. ดานการฝกอบรม/ถายทอดความรู 
 2. ดานการพัฒนาบุคลากร   
 3. ดานการสรางความรับรูความเขาใจ  
 4. ดานระบบการใหบริการ  
 5. ดานอ่ืนๆ  
 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ เก่ียวกับการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

 

ตอนที่ 5 ขอมูลแสดงความประสงคในการมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 
เปนคําถามเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามที่มีความประสงคในการมีสวนรวมหรือเกี่ยวของในกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติระบุขอมูลในการติดตอกลับ 
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6.2 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
  การสํารวจครั้งนี้ไดกําหนดการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนสถิติเบื้องตนในการวิเคราะหขอมูล ไดแก แจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distribution) คารอยละ (Percentage) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาเฉลี่ย (Mean) 
โดยแปลความหมาย ดังนี้ 
 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มาก 
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ ปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอย 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
 

7.     แผนการสํารวจความคิดเห็น 
  การสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568 
ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 – มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

เม.ย. 62 พ.ค. 62 ม.ิย. 62 ก.ค. 62 

1. การวางแผนและการเตรียมงาน 
    - ศึกษารายละเอียดวิธีการดําเนินงานเพ่ือสํารวจความคิดเห็น 
    -  การกําหนดกลุมตัวอยางและขอมูลผูรับบริการเพ่ือสํารวจ 
ความคิดเห็น 

    

2. การนําเสนอการสํารวจความคิดเห็นตอผูบริหารและ 
ผูตอบแบบสํารวจ 
    -  การนําเสนอผูบริหาร 
    -  การสงแบบสํารวจแกผูตอบแบบสํารวจ 

    

3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล     
    - รวบรวมแบบสํารวจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
จากไปรษณีย แบบสอบถามออนไลน และไปรษณีอิเล็กทรอนิกส 
    - การลงแบบสํารวจขอมูลในระบบประมวลผลสําเร็จรูป 

    

4. ข้ันตอนการประมวลผล 
    - การประมวลผล/วิเคราะหแบบสํารวจความคิดเห็น 
    - การจัดทําสรุปรายงานผลการสํารวจความคิดเห็น 

    

 

8.     ผลการสํารวจความคิดเห็น 
 จากการรวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสาํรวจความคิดเห็นของบุคลากร ปส. 
และผู มีส วนไดสวนเสียเรื ่อง “ความคิดเห็นเกี ่ยวกับยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื ่อสันต ิพ.ศ. 2564 - 
2568” มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 319 ราย จากการสงแบบสอบถาม 794 ราย สามารถแสดงผลการ
วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนคารอยละ จําแนกตามประเภทผูตอบแบบสอบถาม 
 

 ผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวนท่ีสง

แบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละผูตอบ
แบบสอบถาม 

ขาราชการและเจาหนาท่ี ปส. 324 81 25.39 

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 70 44 62.86 

ผูรับบริการ 400 194 48.50 

รวม 794 319 45.45 

 จากตารางท่ี 1 แสดงจํานวนของผูตอบสอบถาม โดยจําแนกตามประเภทผูตอบแบบสอบถามจํานวน
ท้ังหมด 319 ราย พบวา หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ เปนผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.56 
รองลงมา คือ ผูรับบริการ คิดเปนรอยละ 48.50 
 

 

        
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจากบุคคลภายใน ปส. 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนคารอยละ และขอมูลท่ัวไปจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

ชาย 21 25.93 

หญิง 60 74.07 

รวม 81 100.00 

 จากตารางท่ี 2 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 81 ราย โดยจําแนกตามเพศ 
พบวา มีเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 74.07 รองลงมา คือเพศชาย
ตอบแบบสอบถามจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 25.93  

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนคารอยละ และขอมูลท่ัวไปจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

20 - 30 ป 6 7.41 

31 - 40 ป 29 35.80 

41 - 50 ป 33 40.74 

51 - 60 ป 13 16.05 

รวม 81 100.00 

 จากตารางท่ี 3 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 81 ราย โดยจําแนกตามอายุ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามชวงอาย ุ41 - 50 ป มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 33 ราย คิดเปนรอยละ 40.74 รองลงมา
คือ ชวงอายุ 31 - 40 ป จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 35.80 

 

 

 

แบบสอบถามบุคลากรภายในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนคารอยละ และขอมูลท่ัวไปโดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 4 4.94 

ปริญญาตรี 25 30.86 

สูงกวาปริญญาตรี 52 64.20 

รวม 81 100.00 

 จากตารางท่ี 4 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 81 ราย โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวนมากที่สุด คือ 52 ราย 
คิดเปนรอยละ 64.20 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 30.86 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนคารอยละ และขอมูลท่ัวไปจําแนกตามสํานัก/กอง/กลุม 
 

สํานัก จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

ผูเชี่ยวชาญ (ผชช.) 3 3.70 

สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 26 32.10 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 1 1.23 

กลุมตรวจสอบภายใน (กตน.) 3 3.70 

กลุมกฎหมาย (กกม.) 2 2.47 

กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังส ี(กอญ.) 12 14.83 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังส ี(กตส.) 9 11.11 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับ 
ดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

9 11.11 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) 16 19.75 

รวม 81 100.00 

 จากตารางท่ี 5 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 81 ราย โดยจําแนกตาม
สํานัก/กอง/กลุม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในสํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) จํานวน 26 ราย คิดเปน
รอยละ 32.10 รองลงมา คือ กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 19.75 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนคารอยละและขอมูลท่ัวไปจําแนกตามการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ 
ปส. (พ.ศ. 2564 - 2568) 
 

ครั้ง จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

1 – 3 ครั้ง 57 70.37 

4 – 6 ครั้ง 15 18.52 

7 – 9 ครั้ง 2 2.47 

10 ครั้งข้ึนไป 7 8.64 

รวม 81 100.00 
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 จากตารางท่ี 6 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจาํนวนท้ังหมด 81 ราย โดยจําแนกตาม
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ ปส. (พ.ศ. 2560 - 2564) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีสวนรวม 1 – 3 ครั้ง/ป มีจํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 70.37 รองลงมา คือ 4-6 ครั้ง/ป จํานวน 15 
ราย คิดเปนรอยละ 18.52 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนคารอยละและขอมูลท่ัวไปจําแนกตามการมีสวนรวมกับกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

การมีสวนรวม จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

ดานแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(พ.ศ. 2564 - 2568) 

35 43.21 

ดานนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
พลังงานนิวเคลียรของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 

31 38.27 

ดานการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําป
งบประมาณ เชน ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
งบพ้ืนฐาน 

34 41.98 

ดานการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ 38 46.91 

ดานการเขารวมประชุม เขารวมกิจกรรม 58 71.60 

อ่ืนๆ………………… 3 3.70 

 จากตารางที่ 7 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนทั้งหมด 81 ราย โดยจําแนกตาม
การมีสวนรวมกับกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสวนรวมในดาน
การเขารวมประชุม เขารวมกิจกรรมจํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 71.60 รองลงมา คือ ดานการจัดทํา
รายละเอียดตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 46.91 
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สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ือการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตรของ ปส. 
ตารางท่ี 8 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอ วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ    

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย แปลผล 
คา

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

(5) (4) (3) (2) (1) 
 

 (S.D.) 

1. วิสัยทัศน (Vision) “เปนองคกร 
Smart ดานการกํากับดูแลการใชพลังงาน
นิวเคลียรในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม” 

7 38 32 3 1 3.58 มาก 0.76 

2. คานิยม ATOM : 

15 36 25 4 1 3.74 มาก 0.86 

A  =  Accountability  
(ความรับผิดชอบ) 

T  =  Transparency (ความโปรงใส)          

O  =  Observant  
(ใสใจในรายละเอียด)              

M  =  Masterful (เชี่ยวชาญ) 

3. พันธกิจ 

20 41 19 1 0 3.98 มาก 0.73 
  3.๑ กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ
ดานความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย 
และการพิทักษความปลอดภัย 
 3.๒  เฝาระวังภัย เตรียมพรอม  
และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร 
และรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 

15 39 24 3 0 3.81 มาก 0.78 

  3.๓  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสี 
เพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย
และสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

13 25 35 4 4 3.48 ปานกลาง 0.99 

 3.๔  เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี 
และความตกลงระหวางประเทศ
ดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

15 37 23 5 1 3.74 มาก 0.88 

  3.๕  เผยแพรความรูและสราง 
การมีสวนรวมดานความปลอดภัย 
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี
ใหแกประชาชน 

14 33 26 5 3 3.62 มาก 0.97 

รวม 3.71 มาก 0.85     
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จากตารางท่ี 8 พบวา  
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอ วิสัยทัศน คานิยม 
พันธกิจ ปส. ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.71 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 
ซ่ึงผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 

 วิสัยทัศน (Vision)  
 “เปนองคกร Smart ดานการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม” มีคาเฉลี่ย 3.58 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 

 คานิยม 
 ATOM  :   A  =  Accountability (ความรับผิดชอบ) 
 T  =  Transparency (ความโปรงใส)          
 O  =  Observant (ใสใจในรายละเอียด)            
 M  =  Masterful (เชี่ยวชาญ) 
 มีคาเฉลี่ย 3.74 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 

 พันธกิจ  
 1. กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย 
ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
 2. เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 
3.81 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 
 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย
และสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย 3.48 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.99 
 4. เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
มีคาเฉลี่ย 3.74 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
 5. เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแก
ประชาชน มีคาเฉลี่ย 3.62 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
 

วิสัยทัศน     
 “เปนองคกร Smart ดานการกํากับดูแลการใช...” เห็นควรเปนดานการสงเสริมการใชหรือการดูแลการใช 

มากกวา เพราะคําวากํากับดูแลคอนขางเหมือนจะเนนดานกฏหมาย โทษ ไมคอยเปนมิตรกับประชาชน 
 

พันธกิจ       
ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 

 1. พันธกิจมีความทับซอน ไมแสดงถึงความชัดเจนในการเปนหนวยงานกํากับดูแล โดยไมใชหนวยงาน

บริการหรือหนวยงานสนับสนุน เพราะจะไมมีหนวยงานท่ีเปนกลางในการตรวจสอบควบคุมการใชรังสีและ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน 

 2. พันธกิจท่ี 3.5 ควรเปลี่ยนเปน สื่อสารสรางการรับรู มีสวนรวมของประชาชน (ในฐานะหนวยกํากับดูแลฯ) 

มากกวา เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแก

ประชาชน 
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 3. พันธะกิจตางๆ ในทางปฏิบัติไมมีจุดท่ีเชื่อมโยงกัน เพ่ือมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน 

 4. พันธกิจท่ี 3.3 โครงสรางดานการวิจัยเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ คอนขางยอนแยงกับกฏหมายท่ีมี

การเก็บคาธรรมเนียม หลายฝายกังวลวาจะเปนการเพิ่มตนทุนของผูประกอบการและทําใหบริษัทรายยอย 

ไมสามารถแขงขันกับบริษัทรายใหญได ทําใหเศรษฐกิจอาจจะไมเติบโต 

 5. งานวิจัยควรแยกออกไปจากงานกํากับดูแลความปลอดภัย ไมควรเปนพันธกิจหลักของ ปส. 
 

ตารางท่ี 9 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอประเด็นยุทธศาสตร ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

20 39 20 2 0 3.95 มาก 

 
0.77 

ยุทธศาสตร ท่ี  2 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี เ พ่ือการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 

10 42 25 4 0 3.81 มาก 

 
0.75 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทาง
นิวเคลียร 

12 38 30 1 0 3.76 มาก 

 
0.72 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 15 40 25 1 0 3.85 มาก 

 
0.73 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหาร
องคกรไปสู Smart OAP 14 29 35 2 1 3.65 มาก 0.84 

รวม 3.80 มาก 0.76 

 จากตารางท่ี 9 พบวา 
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอประเด็นยุทธศาสตร ปส.
ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.80 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ซ่ึงผูตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล มีคาเฉลี่ย 3.95 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 
มีคาเฉลี่ย 3.81 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 3.76 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 3.85 มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP มีคาเฉลี่ย 3.65 มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 
 

ตารางท่ี ๑0 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอเปาประสงค 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

เปาประสงคท่ี 1 กฎ ระเบียบ และการบังคับ 
ใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

15 40 24 1 1 3.82 มาก 0.79 

เปาประสงคท่ี 2 ระบบกํากับดูแลความ
ปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลและ
ทันตอสถานการณ 

18 36 26 1 0 3.88 มาก 
 

0.76 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

เปาประสงคท่ี 1 องคความรูเพ่ือสนับสนุน
การกํากับดูแลดานนิวเคลียร 

13 35 28 4 1 3.68 มาก 0.85 

เปาประสงคท่ี 2 การถายทอดผลงานวิจัย

และเทคโนโลย ี(technology transfers) 

ดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียร ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

7 32 31 9 2 3.42 ปานกลาง 

 
 

0.89 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เปาประสงคท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐาน

คุณภาพดานกํากับดูแลนิวเคลียรครบถวน

พรอมปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว 

11 37 30 2 1 3.68 มาก 

 
0.79 

เปาประสงคท่ี 2 ระบบคุณภาพดาน

นิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสู

มาตรฐานสากล 

10 34 32 3 2 3.58 มาก 

 
0.85 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

เปาประสงคท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับ

ขีดสมรรถนะของบุคลากรดานการกํากับ

ดูแลความปลอดภัยให มีความพรอม

ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจในปจจุบัน

และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

14 34 31 2 0 3.74 มาก 

 
 

0.77 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

เปาประสงคท่ี 2 เปนศูนยการเรียนรู
ดานนิวเคลียรท้ังในระดับชาติและ
ภูมิภาคอาเซียน 

8 31 36 3 3 3.47 ปานกลาง 
 

0.87 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

เปาประสงคท่ี 1 ระบบบริหารจัดการองคกร 
สามารถตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

18 32 28 2 1 3.79 มาก 0.86 

รวม 3.67 มาก 0.83 

 จากตารางท่ี 10 พบวา 
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอเปาประสงคในแตละ
ยุทธศาสตร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.67 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 
ซ่ึงผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : เปาประสงคท่ี 1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.82 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 เปาประสงคที่ 2 ระบบกํากับดูแล
ความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลและทันตอสถานการณ มีคาเฉลี่ย 3.88 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : เปาประสงคท่ี 1 องคความรูเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลดานนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 3.68 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 เปาประสงคท่ี 2 การถายทอดผลงานวิจัย
และเทคโนโลยี (technology transfers) ดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียร ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
มีคาเฉลี่ย 3.42 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 
 ยุทธศาสตรที่ 3 : เปาประสงคที่ 1 โครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลนิวเคลียรครบถวน
พรอมปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว มีคาเฉลี่ย 3.68 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79 เปาประสงคที่ 2 ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
มีคาเฉลี่ย 3.58 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 : เปาประสงคท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรดานการกํากับดูแล
ความปลอดภัยใหมีความพรอมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีคาเฉลี่ย 
3.74 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 เปาประสงคท่ี 2 เปนศูนยการเรียนรู
ดานนิวเคลียรทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน มีคาเฉลี่ย 3.47 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 : เปาประสงคท่ี 1 ระบบบริหารจัดการองคกร สามารถตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.79 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86  
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ตารางท่ี ๑1 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอตัวช้ีวัด 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการ

พัฒนากฎหมายลําดับรองตาม

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร 

เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมตามแผนท่ีกําหนด 

10 22 38 7 4 3.33 ปานกลาง 0.97 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการ
บังคับใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

11 34 27 7 2 3.56 มาก 0.92 

เปาประสงคท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของ

กระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัย

ไดรับการประเมินจากองคการระดับ

นานาชาติ 

14 35 29 2 1 3.73 มาก 

 
 

0.82 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับ

ดูแลทางนิวเคลียรและรังส ี

10 38 29 2 2 3.52 มาก 

 
0.84 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 สัดสวนของงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีสามารถนําไปใชในการสนับสนุน
การกํากับดูแล 

9 31 35 5 1 3.52 มาก 
 

0.82 

เปาประสงคท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี 1  จํานวนองคความรูและ

เทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียรและรังสีท่ีสามารถถายทอด

และนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

7 30 34 8 2 3.40 ปานกลาง 

 
 

0.88 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการ

กอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร

และรังสี 

5 27 37 9 3 3.27 ปานกลาง 0.88 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาหองปฏิบัติการตามแผนท่ีกําหนด 9 26 37 6 3 3.40 ปานกลาง 

 
0.92 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของใน
การพัฒนาระบบฐานขอมูลในการกํากับ
ดูแลแบบบูรณาการ 

8 25 40 6 2 3.38 ปานกลาง 

 
0.86 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จของ

ระบบ cyber security ท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามแผน 

10 26 36 6 3 3.42 ปานกลาง 

 
0.93 

เปาประสงคท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนขอบขายท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

(ISO/IEC : 17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

9 29 38 4 1 3.51 มาก 

 
0.81 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการ

ยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ 
9 29 36 6 1 3.48 ปานกลาง 0.84 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของการ

พัฒนาคาขีดความสามารถในการวัดและ

การสอบเทียบ (Calibration and 

Measurement Capability : CMC)  

9 39 29 3 1 3.64 มาก 0.78 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จในการ

ขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบ 

ความชํานาญทางหองปฏิบัติการ 

(ISO/IEC : 17043) 

8 30 39 3 1 3.51 มาก 0.78 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการสํารวจความคดิเหน็ เรื่อง ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568  ๑๕
  

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละความสําเร็จในการ

ขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุ

อางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน  

(ISO/IEC : 17034) 

5 27 43 5 1 3.31 ปานกลาง 0.74 

ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละความสําเร็จในการ
ขอการรบัรองมาตรฐานของระบบ
ประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) 

11 39 27 3 1 3.69 มาก 0.80 

ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละความสําเร็จในการ

ขอรับรองมาตรฐานของหนวยตรวจสอบ

สถานประกอบการ (ISO/IEC : 17020) 

11 28 39 2 1 3.57 มาก 0.81 

ตัวชี้วัดท่ี 8 รอยละความสําเร็จในการ
ขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
สารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

10 33 34 3 1 3.57 มาก 

 
0.81 

ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละความสําเร็จของการ
เปน Certified Body (CB) สําหรับการ
รับรองเจาหนาท่ี RSO (ISO/IEC : 17024) 

12 37 29 2 1 3.70 มาก 0.80 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการ

จัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือการกํากับ

ดูแลทางนิวเคลียร 

9 26 41 2 3 3.44 ปานกลาง 0.87 

เปาประสงคท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการ

พัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแล

ทางนิวเคลียรของอาเซียน 

7 28 37 5 4 3.36 ปานกลาง 0.91 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ ปส. 12 38 28 1 2 3.70 มาก 0.83 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการ

พัฒนานวัตกรรมการใหบริการตาม

แผนปฏิบัติการดจิิทัลของ ปส. 

10 32 32 5 2 3.53 มาก 0.88 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผูรับบริการท่ี

ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 
13 31 33 2 2 3.63 มาก 0.87 

รวม 3.51 มาก 0.85 

จากตารางท่ี 11 พบวา 
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอตัวชี้วัด ในภาพรวม 
มีคาเฉลี่ย 3.51 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ซ่ึงผูตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เปาประสงคท่ี 1  
ตัวชี ้ว ัดที ่ 1 รอยละความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามแผนท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ย 3.33 มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีคาเฉลี่ย 3.56 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 
 เปาประสงคท่ี 2  
 ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของกระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยไดรับการประเมินจากองคการ
ระดับนานาชาติ มีคาเฉลี่ย 3.73 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี 
นานาชาติ มีคาเฉลี่ย 3.52 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
เปาประสงคท่ี 1 
ตัวชี้วัดท่ี 1 สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล มีคาเฉลี่ย 3.52 

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
เปาประสงคท่ี 2 
ตัวชี้วัดท่ี 1  จํานวนองคความรูและเทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีท่ี

สามารถถายทอดและนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล มีคาเฉลี่ย 3.40 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 
เปาประสงคท่ี 1 

 ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการกอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี มีคาเฉลี่ย 3.27 
มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
 ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาหองปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด มีคาเฉลี่ย 3.40 
มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบบูรณาการ 
มีคาเฉลี่ย 3.38 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 
 ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จของระบบ cyber security ที่มีประสิทธิภาพตามแผน มีคาเฉลี่ย 3.42 
มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

เปาประสงคท่ี 2 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนขอบขายท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
คาเฉลี่ย 3.51 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการยกระดับมาตรวทิยารังสสีูระดับปฐมภูมิ คาเฉลี่ย 3.48 มีความเหมาะสม
อยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคาขีดความสามารถในการวัดและการสอบเทียบ 
(Calibration and Measurement Capability : CMC) คาเฉลี่ย 3.64 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ

(ISO/IEC : 17043) คาเฉลี่ย 3.51 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

 ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน  

(ISO/IEC : 17034) คาเฉลี่ย 3.37 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

 ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละความสําเร็จในการขอการรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) 

คาเฉลี่ย 3.69 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 

 ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐานของหนวยตรวจสอบสถานประกอบการ (ISO/IEC : 17020) 

คาเฉลี่ย 3.57 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 

 ตัวชี้วัดท่ี 8 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

คาเฉลี่ย 3.59 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 

 ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละความสําเร็จของการเปน Certified Body (CB) สําหรับการรับรองเจาหนาท่ี RSO 

(ISO/IEC : 17024) คาเฉลี่ย 3.70 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
เปาประสงคท่ี 1 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพื่อการกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
มีคาเฉลี่ย 3.44 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 

เปาประสงคท่ี 2 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรของอาเซียน 
มีคาเฉลี่ย 3.34 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 
เปาประสงคท่ี 1 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ ปส. มีคาเฉลี่ย 3.70 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. 
มีคาเฉลี่ย 3.53 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผูรับบริการท่ีตระหนักในเรื่องความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 3.63 มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 
 

 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้  
 1. ไมเห็นดวยกับตัวชี้วัดสวนใหญ เนื่องจากไมครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของ ปส. และ

ไมไดวัดความสําเร็จท่ีแทจริงของยุทธศาสตรนั้น ๆ เชน การวัดจํานวนกฎหมายลําดับรองท่ีแลวเสร็จไมได

หมายความวากฎหมายลําดับรองนั้นมีคุณภาพและสามารถนํามาบังคับใชไดอยางไมมีปญหา หรือการเปน SMART 

OAP ไมควรวัดจากความพอใจของผูรับบริการ เปนตน 

 2. การกําหนดตัวชี้วัดยังไมสะทอนภาพของกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีขับเคลื่อนยุทธศาสตรได 

 3. อาจไมสามารถปฏิบัติไดจริง และการวัดผลตามตัวชี้วัดอาจจะทําไดยาก ทําใหผลท่ีไดไมนาเชื่อถือ 
 

ตารางท่ี ๑2 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอกลยุทธ  
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ 

และนโยบายดานการกํากับดูแลฯ และ

เสริมสรางการบังคับใชกฎหมาย 

12 38 27 2 2 3.69 มาก 0.85 

กลยุทธท่ี 1 .2 พัฒนาระบบมาตรฐาน

การกํากับดูแลความปลอดภัย 
9 27 39 4 2 3.46 ปานกลาง 0.85 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

องคความรูเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแล

ความปลอดภัย 

11 38 27 4 1 3.67 มาก 0.82 

กลยุทธ 2.2 ถายทอดเทคโนโลยี 

ดานกํากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร 
8 28 34 8 3 3.37 ปานกลาง 0.93 

กลยุทธ 3.1 เรงรัดพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานมาตรวิทยา 

9 30 37 3 2 3.51 มาก 0.84 

กลยุทธ 3.2 พัฒนาคุณภาพดานการ
กํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสีใหมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนา
ขีดความสามารถดานมาตรวิทยาทางรังสี 

10 37 29 4 1 3.63 มาก 0.81 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

กลยุทธ 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
ดานนิวเคลียร 

13 38 27 2 1 3.74 มาก 0.80 

กลยุทธ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถายทอด

องคความรูในภูมิภาคอาเซียน 
8 25 39 5 4 3.35 ปานกลาง 0.92 

กลยุทธ 5.1 พัฒนานวัตกรรมการใหบรกิาร

และสรางการสวนรวมของผูรับบริการ 12 32 32 3 2 3.60 มาก 0.88 

รวม 3.56 มาก 0.86 
 

จากตารางท่ี 12 พบวา 
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอกลยุทธในภาพรวม 
มีคาเฉลี่ย 3.57 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 ซ่ึงผูตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดานการกํากับดูแลฯ และเสริมสรางการบังคับใช
กฎหมาย มีคาเฉลี่ย 3.69 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 3.48 มีความเหมาะสม
อยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 
3.65 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
 กลยุทธ 2.2 ถายทอดเทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 3.37 มีความ

เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

 กลยุทธ 3.1 เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา มีคาเฉลี่ย 3.51 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

 กลยุทธ 3.2 พัฒนาคุณภาพดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสีใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

และพัฒนาขีดความสามารถดานมาตรวิทยาทางรังสี มีคาเฉลี่ย 3.63 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 

กลยุทธ 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 3.74 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ
มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 
 กลยุทธ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถายทอดองคความรูในภูมิภาคอาเซียน มีคาเฉลี่ย 3.49 มีความเหมาะสม
อยูในระดับปานกลาง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 
 กลยุทธ 5.1 พัฒนานวัตกรรมการใหบริการและสรางการสวนรวมของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ย 3.60 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
 

ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1. ควรมีกลยุทธดาน "การสรางเครือขายการกํากับดูแล" ดวย 
 2. ควรมีกลยุทธการสงเสริมการวิจัยทางดานสังคม เพ่ือพัฒนาองคกรในการรองรับการกํากับดูแล 
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นในการการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ปส. 
 ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นในหัวขอประเด็นตางๆ ดังนี ้
 

 1. ทานมีสวนเกี่ยวของกับยุทธศาสตร และกลยุทธในดานใด 
 - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล กลยุทธ 1.2 

พัฒนาระบบมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัย 

 - ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช

พลังงานนิวเคลียร 

 - ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP กลยุทธ 5.1 พัฒนานวัตกรรม

การใหบริการและสรางการสวนรวมของผูรับบริการ  

 2. ทานมีแผนงาน/โครงการ ท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตร ปส. หรือไม (ถามีโปรดระบุ) 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูการเปนระบบราชการ 4.0 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิคดานความม่ันคงและพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

 - โครงการสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย 

       - ไมมีแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของ มีภารกิจกําหนดทิศทาง ขับเคลื่อน ติดตาม ใหคําปรึกษา แกไขปญหา 
 

 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
 - ควรใหเปนหนาท่ีระดับผูบริหารระดับตนข้ึนไปและผูเชี่ยวชาญไดคิดวิเคราะหและกําหนดแผนงาน/

โครงการลงมาตามสายบังคับบัญชา เพ่ือความเปนไปในทิศทางเดียวกันและบูรณาการตามโครงสรางอยางแทจริง 

 3. ปญหา-อุปสรรค ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ปส. 
 - ยุทธศาสตรหลายๆ ขอมีแนวทางไมมีเหตุผลรองรับท่ีชัดเจนเพียงพอ ไมสอดคลองและยึดโยงกับ

วิสัยทัศน จะทําใหเสียเวลาและทรัพยากรโดยไมจําเปน 

 - วิสัยทัศนและยุทธศาสตรมีความชัดเจน แตเปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ยังไมมีความชัดเจน

เทาท่ีควรบางประเด็นยังขาดความเชื่อมโยง ในยุทธศาสตรท่ี 1 - 3 เห็นควรมีการทบทวนความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดอีกครั้ง 

 - ปส. มีการเปลี่ยนโครงสรางใหม อาจสงผลให กตส. ขาดความเปนผูชํานาญในสายงานเฉพาะดาน 

 - ขาดความรวมมือในการแบบบูรณาการกันระหวางหนวยงานใน ปส. 

 - บุคลากรขาดความพรอมในการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงาน 

 - ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรเนนไปเฉพาะดานนิวเคลียรและรังสี เห็นควรเพ่ิมเติมในดาน

อ่ืนๆ เชน ดาน admin, IT, การบริการ, ประชาสัมพันธ เปนตน 

 - ความสับสนในพันธกิจหลักของ ปส. วาจะเนนการกํากับดูแล หรือเนนงานวิจัย ในแงของการกํากับ

ดูแล ตองใหชัดเจนวาจะพัฒนาการกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานสากล หรือใหเปนไปตามกฎหมาย 

พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 เพราะกฎหมายบางเรื่องมีการกําหนดใหงายหรือใหเหมาะสมกับ

สถานการณของประเทศ แตไมไดเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 - ปส. ยังขาดทักษะการทํางานการบูรณาการทุกภาคสวน/ จะตองนําระบบคุณภาพมาเปนเครื่องมือ 

เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกผูถูกบังคับใชกฎหมาย/ ขาดทักษะคิดนอกกรอบ บริหารการเปลี่ยนแปลง การทํางานเปนทีม 

 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายผูบริหาร 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการของ ปส.  
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนคารอยละ และขอมูลท่ัวไปจําแนกตามเพศ 
 

 

เพศ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

ชาย 106 44.54 
หญิง 132 55.46 
รวม 238 100.00 

 จากตารางท่ี 13 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 238 ราย โดยจําแนกตามเพศ 
พบวา มีเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ จํานวน 132 ราย คิดเปนรอยละ 55.46 รองลงมา คือเพศชาย
ตอบแบบสอบถามจํานวน 106 ราย คิดเปนรอยละ 44.54  

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนคารอยละ และขอมูลท่ัวไปจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

20 - 30 ป 43 18.07 

31 - 40 ป 90 37.82 

41 - 50 ป 60 25.20 

51 - 60 ป 43 18.17 

61 ป ข้ึนไป 2 0.84 

รวม 238 100.00 

 จากตารางท่ี 14 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 238 ราย โดยจําแนกตาม
อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 31 - 40 ป มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 90 ราย คิดเปนรอยละ 37.82 
รองลงมา คือ ชวงอายุ 41 - 50 ป จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 25.20 

ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนคารอยละ และขอมูลท่ัวไปโดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 9 3.79 

ปริญญาตรี 144 60.50 

สูงกวาปริญญาตรี 85 35.71 

รวม 238 100.00 

 จากตารางท่ี 15 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 238 ราย โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 144 ราย คิดเปนรอย
ละ 60.50 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 35.71 

 

 

 

แบบสอบถามผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนคารอยละ และขอมูลท่ัวไปจําแนกตามหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

28 11.77 

หนวยราชการอ่ืนท่ีไมใชกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

42 17.65 

สถาบนัการศึกษา 8 3.36 

หนวยงานผูรับบริการ 113 47.48 

อ่ืนๆ………. 47 19.74 

รวม 238 100.00 

 จากตารางท่ี 16 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 238 ราย โดยจําแนกตาม
หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูหนวยงานผูรับบริการ จํานวน 113 ราย 
คิดเปนรอยละ 47.48 รองลงมา คือ อื่นๆ จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 19.74 นอกจากนี้ ยังมีหนวยงาน
อื่นที่ไดมีส วนรวมในการตอบแบบสํารวจความคิดเห็นอีก เชน บริษัทเอกชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
โรงพยาบาล คลินิกเอกชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หนวยงานภายใตกํากับของรัฐบาล เปนตน 

ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนคารอยละและขอมูลท่ัวไปจําแนกตามจํานวนครั้งท่ีเคยใชบริการหรือมีการติดตอ
ประสานงานกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
 

ครั้ง จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

1 – 3 ครั้ง 152 63.87 

4 – 6 ครั้ง 45 18.90 

7 – 9 ครั้ง 10 4.20 

10 ครั้งข้ึนไป 31 13.03 

รวม 238 100.00 

 จากตารางท่ี 17 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 238 ราย โดยจําแนกตาม
จํานวนครั้งท่ีเคยใชบริการหรือมีการติดตอประสานงานกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีสวนรวม 1 – 3 ครั้ง/ป มีจํานวน 152 ราย คิดเปนรอยละ 63.87 รองลงมา คือ 4-6 ครั้ง/ป 
จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 18.90 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

รายงานผลการสํารวจความคดิเหน็ เรื่อง ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568  ๒๓
  

ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนคารอยละและขอมูลท่ัวไปจําแนกตามดานท่ีเคยไดรับบริการ หรือมีสวนเกี่ยวของ
กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

การมีสวนรวม จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

ดานกําลังคน เชน ทุนการศึกษา  ไดรับการฝกอบรม
จากสํานักงานฯ 

53 22.27 

ดานการสรางความตระหนัก เชน การเขาเยี่ยมชม 
ศึกษาดูงานการเขารวมกิจกรรม 

35 14.71 

ดานการถายทอดเทคโนโลยี เชน ไดรับความชวยเหลือ
ในการถายทอดเทคโนโลยีจากสํานักงานฯ 

26 10.92 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน เขารับการบริการในดาน
การวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญาต 

190 79.83 

ดานการประสานดานนโยบายและแผน และการจัดทํา
งบประมาณ  

18 7.56 

อ่ืนๆ…………………………… 31 13.03 

 จากตารางท่ี 18 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 238 ราย โดยจําแนกตาม
ดานที่ทาน/หนวยงานของทานไดรับบริการ หรือมีสวนเกี่ยวของกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสวนรวมในดานโครงสรางพื้นฐาน เชน เขารับการบริการในดานการวิเคราะห 
ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญาตจํานวน 190 ราย คิดเปนรอยละ 79.83 รองลงมา คือ ดานกําลังคน เชน 
ทุนการศึกษา ไดรับการฝกอบรมจากสํานักงานฯ จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 22.27 นอกจากนี้ ยังมีดานอ่ืนๆ
ท่ีผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดใหความคิดเห็นอีก เชน ขออนุญาตครอบครองและนําเขาวัสดุกัมมันตรังสี, 
การสงรายงานตางๆ ตามกฎหมายกําหนด, ประสานงานในการขอทุนสนับสนุนจาก IAEA, การรวมมือดานการวิจัย 
เปนตน 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพ่ือการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตรสํานักงานฯ  
ตารางท่ี 19 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอ วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

1. วิสัยทัศน (Vision) “เปนองคกร 
Smart ดานการกํากับดูแลการใช
พลังงานนิวเคลียรในระดับสากล  
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและ
สิง่แวดลอม” 

71 147 19 0 1 4.20 มาก 0.61 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

2. คานิยม ATOM : 

96 128 13 1 0 4.34 มาก 0.60 

A  =  Accountability (ความรับผิดชอบ) 

T  =  Transparency (ความโปรงใส)          

O  =  Observant  
(ใสใจในรายละเอียด)              

M  =  Masterful (เชี่ยวชาญ) 

3. พันธกิจ 

107 114 17 0 0 4.38 มาก 0.62 
 3.๑ กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ
ดานความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย 
และการพิทักษความปลอดภัย 
 3.๒  เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และ
รับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
อยางมีประสิทธิภาพ 

87 131 16 4 0 4.26 มาก 0.66 

  3.๓  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ือ
สนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย
และสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

76 130 27 4 1 4.16 มาก 0.72 

 3.๔  เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี 
และความตกลงระหวางประเทศดาน
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

86 124 26 2 0 4.24 มาก 0.67 

  3.๕  เผยแพรความรูและสรางการมี
สวนรวมดานความปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแกประชาชน 

86 120 25 7 0 4.20 มาก 0.74 

รวม 4.25 มาก 0.66 
  

จากตารางท่ี 19 พบวา  
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอ วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ปส. 
ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.24 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ซ่ึงผูตอบแบบ
สํารวจความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 

 วิสัยทัศน (Vision)  
 “เปนองคกร Smart ดานการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม” มีคาเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 
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 คานิยม 
 ATOM  :   A  =  Accountability (ความรับผิดชอบ) 
 T  =  Transparency (ความโปรงใส)          
 O  =  Observant (ใสใจในรายละเอียด)            
 M  =  Masterful (เชี่ยวชาญ) 
 มีคาเฉลี่ย 4.34 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 
 

 พันธกิจ  
 1. กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย 
ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 
 2. เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 
มีคาเฉลี่ย 4.21 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 
 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย
และสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย 4.16 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 
 4. เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี
มีคาเฉลี่ย 4.24 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
 5. เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแก
ประชาชน มีคาเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
 1. วิสัยทัศน (Vision) ควรมีการเพิ่มคําวา "ความมั่นคง" ขางหนาความปลอดภัย เนื่องจากงานของ 
ปส. มีความเก่ียวของท้ังความม่ันคง (Security) และความปลอดภัย (Safety) 
 2. ควรเลือกใชคําภาษาไทยที่เหมาะสมแทนคําวา “Smart” ในวิสัยทัศน เพื่อใหผู อานมีความ
เขาใจท่ีถูกตองตรงกันกับเจตนารมณในการกําหนดวิสัยทัศนดังกลาว 
 3. ควรมีคํานิยามของคําวา Smart เพราะจะเปนประโยชนสําหรับการสื่อสารใหกับผูท่ีเก่ียวของไดเขาใจ
อยางชัดเจน และการประเมินผลวา การดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศนหรือไม 
 4. วิสัยทัศนควรครอบคลุมถึงการใชประโยชนจากนิวเคลียรสูงสุดดวย 
 

คานิยม 
 1. ควรเนนคานิยมเรื่องความปลอดภัย ไมวาจะเปนความปลอดภัยดานบุคลากร การปฏิบัติงาน สถานท่ี
ทํางาน และความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความนาเชื่อถือและความม่ันใจขององคกรและ
ประชาชน 

 

พันธกิจ 
 1. การปฏิบัติตามพันธกิจควรเปนเชิงรุก และสะดวกรวดเร็วในทางปฏิบัติ  
 2. ควรสรางความเขาใจใหกับประชาชน ชุมชน ไดทราบวารังสีไมไดอันตรายอยางที่คิด ถามีการจัดการ
ท่ีปลอดภัย และมีประโยชนในดานตางๆ 
 3. ปส. ยังไมเปนท่ีรูจัก ควรเพ่ิมบทบาทในการประชาสัมพันธหนวยงานใหมากข้ึน 
 4. พันธกิจขอ 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแล
ความปลอดภัยและสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ควรจะเปนการวิจัยและพัฒนาจนไดนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการ
กํากับดูแลความปลอดภัย 
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 5. พันธกิจการเผยแพรความรูทางดานการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหกับบุคคลท่ัวไปยังเขาถึงยาก 
ความรูและการปองกันเปนท่ีทราบเฉพาะกลุมท่ีมีความสนใจ บุคคลท่ัวไปยังคิดวารังสีมีแตโทษและใชในการรักษา
เทานั้น แนะนําใหมีการจัดการใหความรูและการปองกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือคนท่ัวไปจะไดทราบลักษณะการ
ปองกันหรือปฏิบัติตนในขณะท่ีมีสถานการณนั้น 

ตารางท่ี 20 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอประเด็นยุทธศาสตร ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

86 127 24 1 0 4.25 มาก 0.65 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี เ พ่ือการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 

85 122 26 3 2 4.20 มาก 0.75 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทาง
นิวเคลียร 

73 127 33 4 1 4.12 มาก 0.73 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 92 115 27 3 1 4.24 มาก 0.73 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหาร
องคกรไปสู Smart OAP 90 112 30 4 2 4.19 มาก 0.78 

รวม 4.20 มาก 0.73 

 จากตารางท่ี 20 พบวา 
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอประเด็นยุทธศาสตร ปส.
ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ซ่ึงผูตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล มีคาเฉลี่ย 4.25 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 
มีคาเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 4.12 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 4.24 มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP มีคาเฉลี่ย 4.19 มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 
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ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
 

 1. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร ปส. มีความมั่นใจมาก
นอยเพียงใดวาบุคลากรมีความรูมากพอ 
 2. ยุทธศาสตรท่ี 1 - 5 ครอบคลุมพันธกิจหรือไม จากการพิจารณา พบวา ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 - 5 
ไมมีเนื้อหาของพันธกิจท่ี 4 เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและ
รังสี และพันธกิจที่ 5 เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและ
รังสีใหแกประชาชน 
 

ตารางท่ี 2๑ แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอเปาประสงค 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

เปาประสงคท่ี 1 กฎ ระเบียบ และการบังคับ 
ใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

80 129 27 2 0 4.21 มาก 0.67 

เปาประสงคท่ี 2 ระบบกํากับดูแลความ
ปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลและ
ทันตอสถานการณ 

85 122 27 2 2 4.20 มาก 0.74 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

เปาประสงคท่ี 1 องคความรูเพ่ือสนับสนุน
การกํากับดูแลดานนิวเคลียร 

78 129 25 5 1 4.17 มาก 0.73 

เปาประสงคท่ี 2 การถายทอดผลงานวิจัย

และเทคโนโลย ี(technology transfers) 

ดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียร ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

86 111 32 7 2 4.14 มาก 0.82 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เปาประสงคท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐาน

คุณภาพดานกํากับดูแลนิวเคลียรครบถวน

พรอมปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว 

73 129 32 4 0 4.14 มาก 0.70 

เปาประสงคท่ี 2 ระบบคุณภาพดาน

นิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสู

มาตรฐานสากล 

86 119 28 4 1 4.20 มาก 0.74 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

เปาประสงคท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับ

ขีดสมรรถนะของบุคลากรดานการกํากับ

ดูแลความปลอดภัยให มีความพรอม

ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจในปจจุบัน

และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

96 114 23 4 1 4.26 มาก 0.73 

เปาประสงคท่ี 2 เปนศูนยการเรียนรู
ดานนิวเคลียรท้ังในระดับชาติและ
ภูมิภาคอาเซียน 

92 104 36 4 2 4.18 มาก 0.81 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

เปาประสงคท่ี 1 ระบบบริหารจัดการองคกร 
สามารถตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

88 113 32 3 2 4.18 มาก 0.77 

รวม 4.18 มาก 0.75 

 จากตารางท่ี 21 พบวา 
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอเปาประสงคในแตละ
ยุทธศาสตร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.18 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
ซ่ึงผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : เปาประสงคท่ี 1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย  4.21 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เปาประสงคท่ี 2 ระบบกํากับดูแลความ
ปลอดภัยเปนไปตาม มาตรฐานสากลและทันตอสถานการณ มีคาเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : เปาประสงคท่ี 1 องคความรูเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลดานนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 4.14 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 เปาประสงคท่ี 2 การถายทอดผลงานวิจัย
และเทคโนโลยี (technology transfers) ดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียร ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
มีคาเฉลี่ย 4.14 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
 ยุทธศาสตรที่ 3 : เปาประสงคที่ 1 โครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลนิวเคลียรครบถวน
พรอมปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว มีคาเฉลี่ย 4.14 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.70 เปาประสงคที่ 2 ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
มีคาเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 : เปาประสงคท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรดานการกํากับดูแล
ความปลอดภัยใหมีความพรอมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีคาเฉลี่ย 4.26 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 เปาประสงคที่ 2 เปนศูนยการเรียนรู
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ดานนิวเคลียรท้ังในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน มีคาเฉลี่ย 4.18 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 : เปาประสงคท่ี 1 ระบบบริหารจัดการองคกร สามารถตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 4.18 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้  
 1. ยุทธศาสตรท่ี 4 เปาประสงคท่ี 1 เห็นควรเพ่ิมเติมเปนการพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของ

บุคลากรดานการกําหนดนโยบายการใชพลังงานิวเคลียรและรังสี และการกํากับดูแลความปลอดภัยใหมีความ

พรอมปฏิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 2. ยุทธศาสตรท่ี 1 ควรแกไขเปาประสงคท่ี 1 จากเดิมท่ีกําหนดวา "กฎระเบียบและการบังคับใชกฎหมาย

ท่ีมีประสิทธิภาพ" เปน "การบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีมีประสิทธิภาพ" เนื่องจากมีตัวชี้วัดและกลยุทธท่ีเนน

ถึงการพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงกฎหมายลําดับรอง กฎ และระเบียบ 

ตารางท่ี 22 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอตัวช้ีวัด 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการ

พัฒนากฎหมายลําดับรองตาม

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันต ิ

พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตาม

แผนท่ีกําหนด 

61 140 32 5 0 4.08 มาก 0.69 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการ
บังคับใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันต ิพ.ศ. 2559 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

72 131 31 2 2 4.13 มาก 0.73 

เปาประสงคท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของ

กระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัย

ไดรับการประเมินจากองคการระดับ

นานาชาติ 

74 123 36 4 1 4.11 มาก 0.75 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับ

ดูแลทางนิวเคลียรและรังส ี

65 125 43 4 1 4.05 มาก 0.75 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 สัดสวนของงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีสามารถนําไปใชในการสนับสนุน
การกํากับดูแล 

67 129 36 6 0 4.08 มาก 0.73 

เปาประสงคท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี 1  จํานวนองคความรูและ

เทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียรและรังสีท่ีสามารถถายทอด

และนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

83 117 30 7 1 4.15 มาก 0.78 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการ

กอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร

และรังสี 

57 117 56 7 1 3.93 มาก 0.79 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนหองปฏิบัติการตามแผนท่ี
กําหนด 

79 116 38 4 1 4.13 มาก 0.76 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของใน
การพัฒนาระบบฐานขอมูลในการกํากับ
ดูแลแบบบูรณาการ 

78 117 37 4 2 4.11 มาก 0.78 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จของ

ระบบ cyber security ท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามแผน 

70 121 39 7 1 4.06 มาก 0.78 

เปาประสงคท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนขอบขายท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC 

: 17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

81 116 35 5 1 4.14 มาก 0.77 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการ

ยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ 
76 130 29 3 0 4.17 มาก 0.68 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของการ

พัฒนาคาขีดความสามารถในการวัดและ

การสอบเทียบ (Calibration and 

Measurement Capability : CMC)  

81 121 31 4 1 4.16 มาก 0.74 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จในการ

ขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบ 

ความชํานาญทางหองปฏิบัติการ 

(ISO/IEC : 17043) 

79 124 30 3 2 4.16 มาก 0.75 

ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละความสําเร็จในการ

ขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุ

อางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน  

(ISO/IEC : 17034) 

78 119 35 5 1 4.13 มาก 0.76 

ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละความสําเร็จในการขอ
การรับรองมาตรฐานของระบบประกัน
คุณภาพ (ISO/IEC : 9001) 

80 117 34 6 1 4.13 มาก 0.78 

ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละความสําเร็จในการ

ขอรับรองมาตรฐานของหนวยตรวจสอบ

สถานประกอบการ (ISO/IEC : 17020) 

83 116 31 7 1 4.15 มาก 0.78 

ตัวชี้วัดท่ี 8 รอยละความสําเร็จในการ
ขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
สารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

77 117 36 7 1 4.10 มาก 0.79 

ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละความสําเร็จของการ
เปน Certified Body (CB) สําหรับการ
รับรองเจาหนาท่ี RSO (ISO/IEC : 17024) 

84 116 32 5 1 4.16 มาก 0.76 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการ

จัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือการกํากับ

ดูแลทางนิวเคลียร 

75 119 38 4 2 4.10 มาก 0.78 

เปาประสงคท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการ

พัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแล

ทางนิวเคลียรของอาเซียน 

75 120 36 5 2 4.10 มาก 0.79 



 

รายงานผลการสํารวจความคดิเหน็ เรื่อง ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568  ๓๒
  

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

เปาประสงคท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ ปส. 87 116 28 5 2 4.18 มาก 0.78 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการ

พัฒนานวัตกรรมการใหบริการตาม

แผนปฏิบัติการดจิิทัลของ ปส. 

80 114 37 6 1 4.12 มาก 0.79 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผูรับบริการท่ี

ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 
86 118 29 4 1 4.19 มาก 0.74 

รวม 4.12 มาก 0.76 

จากตารางท่ี 22 พบวา 
 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอตัวชี้วัด ในภาพรวม 
มีคาเฉลี่ย 4.12 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ซึ่งผูตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เปาประสงคท่ี 1  
ตัวชี ้ว ัดที ่ 1 รอยละความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามแผนท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ย 4.08 มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 4.13 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73   
 เปาประสงคท่ี 2  
 ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของกระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยไดรับการประเมินจากองคการ
ระดับนานาชาติ มีคาเฉลี่ย 4.11 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี 
นานาชาติ มีคาเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
เปาประสงคท่ี 1 
ตัวชี้วัดท่ี 1 สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล มีคาเฉลี่ย 4.08 

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
เปาประสงคท่ี 2 
ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนองคความรูและเทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี

ท่ีสามารถถายทอดและนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล มีคาเฉลี่ย 4.15 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 
เปาประสงคท่ี 1 

 ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการกอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี มีคาเฉลี่ย 3.93 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนหองปฏิบัติการตามแผนท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ย 4.13 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบบูรณาการ 
มีคาเฉลี่ย 4.11 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 
 ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จของระบบ cyber security ที่มีประสิทธิภาพตามแผน มีคาเฉลี่ย 4.06 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

เปาประสงคท่ี 2 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนขอบขายท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
คาเฉลี่ย 4.14 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 
 ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ คาเฉลี่ย 4.17 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคาขีดความสามารถในการวัดและการสอบเทียบ 
(Calibration and Measurement Capability : CMC) คาเฉลี่ย 4.16 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ
(ISO/IEC : 17043) คาเฉลี่ย 4.16 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน  

(ISO/IEC : 17034) คาเฉลี่ย 4.13 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 

 ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละความสําเร็จในการขอการรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) 

คาเฉลี่ย 4.13 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

 ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐานของหนวยตรวจสอบสถานประกอบการ 

(ISO/IEC : 17020) คาเฉลี่ย 4.15 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

 ตัวชี้วัดท่ี 8 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

คาเฉลี่ย 4.10 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 

 ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละความสําเร็จของการเปน Certified Body (CB) สําหรับการรับรองเจาหนาท่ี RSO 

(ISO/IEC : 17024) คาเฉลี่ย 4.16 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
เปาประสงคท่ี 1 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพื่อการกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
มีคาเฉลี่ย 4.10 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

เปาประสงคท่ี 2 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรของอาเซียน 
มีคาเฉลี่ย 4.10 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 
เปาประสงคท่ี 1 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ ปส. มีคาเฉลี่ย 4.18 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. 
มีคาเฉลี่ย 4.12 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผูรับบริการท่ีตระหนักในเรื่องความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.19 มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
 

 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้  
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาประสงคท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย จะวัดคา

ความสําเร็จอยางไร  

 2. ยุทธศาสตรที่ 1 เปาประสงคที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จของกระบวนการกํากับดูแล
ความปลอดภัยไดรับการประเมินจากองคการระดับนานาชาติ อาจทําใหเขาใจไดวาเปนเพียงการมุงเนนให
กระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยไดรับการประเมินจากองคการระดับนานาชาติเทานั้น แตไมมีความชัดเจนวา
กระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยดังกลาวจะผานการประเมินจากองคการดังกลาวหรือไม จึงมีลักษณะท่ี
ไมทาทายและไมไดประโยชนเทาที่ควร จึงควรแกไขตัวชี้วัดจากเดิมเปน "รอยละของกระบวนการกํากับดูแล
ความปลอดภัยท่ีผานการประเมินจากองคการระดับนานาชาติ" 
 3. ยุทธศาสตรท่ี 2 เปาประสงคท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1 สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถนําไปใชในการ

สนับสนุนการกํากับดูแล จะวัดผลไดอยางไร 

 4. ยุทธศาสตรท่ี 2 ไมเห็นดวยกับตัวชี้วัดท่ี 1 สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถนําไปใชในการ
สนับสนุนการกํากับดูแล เสนอเปลี่ยนตัวชี้วัดเปน รอยละของงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาการดําเนินงานการกํากับดูแล 
 5. ยุทธศาสตรท่ี 3 เปาประสงคท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการกอสรางอาคารปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและรังสี ควรเนนเรื่องใหไดคุณภาพและมาตรฐานเสริมดวย  
 6. ยุทธศาสตรที่ 4 รอยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพื่อกํากับดูแลทางนิวเคลียร 

ไมตอบเปาประสงคท่ี 1 โดยตรง ความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนาไมไดชี้วัดวาบุคลากรพัฒนาข้ึน 

 7. ยุทธศาสตรท่ี 4 เปาประสงคท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การกํากับดูแลทางนิวเคลียร อะไรท่ีเปนตัวชี้วัดวาศูนยพัฒนาบุคลากรนั้นมีคุณภาพ 
 8. ยุทธศาสตรท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือการกํากับดูแล
ทางนิวเคลียร เสนอเปลี่ยนตัวชี้วัดเปน รอยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากร เพื่อการกําหนด
นโยบายการใชพลังงานิวเคลียรและรังสี และการกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
 9. ยุทธศาสตรท่ี 4 ไมเห็นดวยกับตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
กํากับดูแลทางนิวเคลียร เพราะไมสอดคลองกับเปาประสงค การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากรดานกํากับดูแลความปลอดภัยใหมีความพรัอมปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เห็นควรเปลี่ยนเปน รอยละบุคลากรของ ปส. มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับตําแหนง หรือ
รอยละของบุคลากรของ ปส. มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหนงเพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 
เปาประสงค และกลยุทธ 4.1 
 10. ยุทธศาสตรท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผูรับบริการท่ีตระหนักในเรื่องความปลอดภัย จะวัดคาความ

ตระหนักไดอยางไร 
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ตารางท่ี 23 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอกลยุทธ  
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ 

และนโยบายดานการกํากับดูแลฯ และ

เสริมสรางการบังคับใชกฏหมาย 

80 128 27 3 0 4.20 มาก 0.68 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการ

กํากับดูแลความปลอดภัย 
93 114 27 4 0 4.24 มาก 0.72 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

องคความรูเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแล

ความปลอดภัย 

97 104 32 4 1 4.23 มาก 0.77 

กลยุทธ 2.2 ถายทอดเทคโนโลยี 

ดานกํากับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร 

85 121 26 5 1 4.19 มาก 0.74 

กลยุทธ 3.1 เรงรัดพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานมาตรวิทยา 

80 115 38 4 1 4.13 มาก 0.77 

กลยุทธ 3.2 พัฒนาคุณภาพดานการกํากับ

ดูแลทางนิวเคลียรและรังสีใหมี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนา

ขีดความสามารถดานมาตรวิทยาทางรังสี 

82 124 29 3 0 4.20 มาก 0.69 

กลยุทธ 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
ดานนิวเคลียร 

93 111 27 5 2 4.21 มาก 0.79 

กลยุทธ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถายทอด

องคความรูในภูมิภาคอาเซียน 
78 116 36 6 2 4.10 มาก 0.80 

กลยุทธ 5.1 พัฒนานวัตกรรมการใหบรกิาร

และสรางการสวนรวมของผูรับบริการ 82 117 34 4 1 4.16 มาก 0.76 

รวม 4.18 มาก 0.75 
 

จากตารางท่ี 23 พบวา 
ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอกลยุทธในภาพรวม 

มีคาเฉลี่ย 4.18 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ซึ่งผูตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดานการกํากับดูแลฯ และเสริมสรางการบังคับใช
กฏหมาย มีคาเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 
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กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.24 มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.23 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 
 กลยุทธ 2.2 ถายทอดเทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 4.19 มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

 กลยุทธ 3.1 เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา มีคาเฉลี่ย 4.13 มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 

 กลยุทธ 3.2 พัฒนาคุณภาพดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสีใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

และพัฒนาขีดความสามารถดานมาตรวิทยาทางรังสี มีคาเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 

กลยุทธ 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานนิวเคลียร มีคาเฉลี่ย 4.21 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 
 กลยุทธ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถายทอดองคความรูในภูมิภาคอาเซียน มีคาเฉลี่ย 4.10 มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 
 กลยุทธ 5.1 พัฒนานวัตกรรมการใหบริการและสรางการสวนรวมของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ย 4.16 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
 

ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1. กลยุทธท่ี 3.1 เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา เห็นควรเปลี่ยนเปน เรงรัดพัฒนาโครงสราง
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
 1. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธทุกขอมีความเหมาะสม ท้ังนี้ ควรมีการพิจารณา
เพ่ิมเติมในประเด็น ดังนี้  
  ๑) การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ  
  ๒) การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ
และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เนื่องจากมีความคาบเก่ียวของหวงเวลา
กับแผนยุทธศาสตรของ ปส.  
  ๓) การจัดใหมีการฝกเพ่ือตอบโตเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ตลอดจนการเขารวมการฝก
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๒. บุคลากรมีความรูความสามารถดี สุภาพ และเรียบรอยดีอยูแลว 
 3. ควรนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรมากํากับดูแลผูครอบครองเครื่องกําเนิดรังสี 
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สวนท่ี 3 ความตองการ/ความคาดหวังตอการบริการของ ปส. 

ตารางท่ี 24 แสดงระดับความตองการ/ความคาดหวังตอการบริการของ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย แปลผล 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) (S.D.) 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 

1.1 ระยะเวลาในการใหบริการ 
มีความเหมาะสม  60 122 47 6 3 3.97 มาก 0.82 

1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความ
เหมาะสม 

57 129 47 3 2 3.99 มาก 0.74 

2. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

2.1 บุคลากรผูใหบริการใหคําแนะนํา
ครบถวน 

86 105 41 4 2 4.13 มาก 0.81 

2.2 บุคลากรผูใหบริการสุภาพ/แตงกาย
เรียบรอย 

83 124 28 3 0 4.21 มาก 0.69 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
3.1 สถานท่ีมีความเหมาะสมตอการ
ใหบริการอยางครบถวน 

68 119 46 4 1 4.05 มาก 0.76 

รวม 4.07 มาก 0.76 
 

จากตารางท่ี 24 พบวา 
ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความตองการ/ความคาดหวังตอการบริการของ ปส. 

ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.07 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ซ่ึงผูตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็นไดแสดงความคิดเห็นแตละประเด็นดังนี้ 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 
 1.1 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.97 มีความตองการในระดับมาก 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
 1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.99 มีความตองการในระดับมาก และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

2. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
 2.1 บุคลากรผูใหบริการใหคําแนะนําครบถวน มีคาเฉลี่ย 4.13 มีความตองการในระดับมาก และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
 2.2 บุคลกรผูใหบริการสุภาพ/แตงกายเรียบรอย มีคาเฉลี่ย 4.21 มีความตองการในระดับมาก 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 

3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานที่มีความเหมาะสมตอการใหบริการอยางครบถวน มีคาเฉลี่ย 4.05 มีความตองการใน
ระดับมาก และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
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ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
 1. ตองการให ปส. มีความรวดเร็วในการใหบริการมากข้ึน 
 2. ข้ันตอนการใหบริการรับเครื่อง survey meter เพ่ือ calibrate ควรรัดกุมมากกวานี้ ถาพบวาเครื่องมือ
ชํารุดควรแจงผูขอรับบริการ ไมใชมารับเครื่องแลวพบวาเครื่องมีความเสียหาย  
 3. ควรมีการใหความรูกับหนวยงานหรือประชาชนมากกวานี้ เพราะประชาชนเกือบ 100% ไมมี
ความรูในดานนิวเคลียรและรังสี 
  4. การตรวจสถานปฏิบัติการบางครั้งไมไดรับหนังสือกอนการมาตรวจหรือหนังสือลาชา ทําใหการเตรียม
ตัวในการตรวจสอบไมมีความพรอม  
 5. ควรมีการจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ี RSO เปนประจําทุกป เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
สมํ่าเสมอ รวมถึงตระหนักดานความปลอดภัยมากข้ึน และควรจัดใหแบบไมเสียคาใชจาย 
 7. ปส. ควรพิจารณาเรื่องการออกอบรมใหความรูกับหนวยงานเอกชนตามที่รองขอ เนื่องจากสง
หนังสือขอความอนุเคราะหไปแตทาง ปส. ตอบปฏิเสธ 
 8. เจาหนาท่ีแตละทานใหคําแนะนําไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และการติดตอทางโทรศัพทคอนขางยาก 
 9. การจายเงินคาทดสอบคอนขางยุงยากและระบุไมชัดเจนในเว็บไซต ควรเขียนรายละเอียดข้ันตอนการ
ใหบริการใหมีความชัดเจนมากกวานี้ 
 

ตารางท่ี 25 แสดงระดับความคาดหวังท่ีผูรับบริการตองการให ปส. ดําเนินการเรื่องใดเพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ของหนวยงานของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ดานท่ีผูรับบริการคาดหวัง คาเฉล่ีย 
ดานการฝกอบรม/ถายทอดความรู 76.10 
ดานการพัฒนาบุคลากร 38.20 
ดานการสรางความรับรูความเขาใจ 52.90 
ดานระบบการใหบริการ 61.80 
ดานอ่ืนๆ 5.50 

 

 จากตารางท่ี 25 แสดงระดับคาดหวังท่ีผูรับบริการตองการให ปส. ดําเนินการเพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ของหนวยงานผูรับบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังในดานการฝกอบรม/ถายทอดความรู 
คิดเปนรอยละ 76.10 รองลงมา คือ ดานระบบการใหบริการ คิดเปนรอยละ 61.80 

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

 ดานการฝกอบรม/ถายทอดความรู 
 1. ควรสง E-mail แจงขาวสารกับผูท่ีสนใจเก่ียวกับรังสีและพลังงานนิวเคลียร 
 2. ควรใหมีการจัดอบรมความรูดานรังสี อยางนอยปละ 2 - 3 ครั้ง 
 3. จัดอบรมดานกฎหมายและการปฎิบัติใหสอดคลอง รวมท้ังกฎหมายเรื่องการนําเขา การครอบครอง 
วัสดุนิวเคลียร และวัสดุกัมมันตรังสี 
 4. ควรเพ่ิมรอบการฝกอบรมตางๆ ใหมากข้ึน 
 5. ควรมีการจัดอบรมใหความรูในดานรังสีพ้ืนฐานใหมากข้ึน 
 6. ควรมีการยกระดับและฐานะความสําคัญของเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังส ี(RSO) ซ่ึงปจจุบันยังไมเปน
ท่ีรูจัก ควรมีคาวิชาชีพใหเพ่ิมเติม 
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 7. ควรผลิตสื ่อการเรียนการสอนเผยแพรใหกับประชาชนทั่วไป และสรางความเขาใจกับความ
ปลอดภัยในการใชรังสีใหทันสถานการณปจจุบัน 
 8. หลักสูตรการฝกอบรมควรหลากหลายและสามารถเขาถึงไดงาย และควรไมมีคาใชจาย 

 9. ควรมีการจัดฝกอบรม ถายทอดความรูในสวนภูมิภาคแตละจังหวัด 

 10. ควรจัดสัมนาเปนประจําทุกปเพ่ือเปนการทบทวนความรู และอยากใหมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง x-ray 

มากข้ึน เนื่องจากสวนใหญมีการใชงานจํานวนมาก 
 

 ดานการพัฒนาบุคลากร 
 1. อยากใหมีการจัดอบรมหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงาน ประมาณ 3 วัน   
 2. ดานใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
 

 ดานการสรางความรับรูความเขาใจ 
 1. สรางความรับรูเรื่องการใชประโยชนจากรังสี และการปองกันอันตรายจากการทํางานดานรังสี 
 2. การรายงานการปฏิบัติงานตางๆ ควรสงแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือปองกันการสูญหายและรวดเร็ว 
 3. ควรมีแหลงขอมูลท่ีเขาถึงไดงาย และมีเนื้อหาท่ีนาสนใจ 
 

 ดานระบบการใหบริการ 
 1. การใหบริการควรตรงจุดและรวดเร็ว 
 2. การตออายุใบอนุญาต การครอบครองสารรังสี/วัสดุกัมมันตรังสี การรับรองเจาหนาที่ RSO ควรมี
ความรวดเร็วมากกวานี้ 
 3. เจาหนาท่ี ปส. ดําเนินการดีเยี่ยมอยูแลวมีความเปนกัลยาณมิตร 
 4. ควรใหมีการกระจายหองสอบเทียบฯ ออกสูภูมิภาคตางๆ 

 5. อยากใหมีชองทางการติดตอ online เพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และมีระบบติดตามสถานะของ

เรื่องท่ีติดตอแสดงผลบนเว็บไซต หรือมี application ท่ีสอดคลองกับงานโดยรวม 

 6. ควรปรับปรุงการใหบริการเปนแบบ online และ digital ใหมากท่ีสุด 

 7. การขอใบอนุญาตตางๆ ท่ีเคยไดรับอนุมัติจาก ปส. แลว อยากใหลดข้ันตอนในการขอตออายุ เพ่ือท่ีจะ

ดําเนินการไดรวดเร็วข้ึน หรือควรทําการยื่นขออนุญาตผานทาง online และควรลดระยะเวลาในการลงนามของ

คณะกรรมการฯ  

 8. ในการสอบเทียบเครื่องมือ ควรเพ่ิมข้ันตอนการตรวจสอบเครื่องมือกอนรับสอบเทียบจากลูกคาเพ่ือ

ปองกันปญหาเครื่องพังในขณะสอบเทียบ และปองกันวาจะเกิดประเด็นภายในวาใครทําเครื่องพัง 

 9. ควรปรับปรุงระบบการสงสอบเทียบเครื่องมือใหมีความงายในการเขาสูระบบและมีระบบการติดตาม

ความคืบหนาของการสอบเทียบ 

 10. ควรศึกษาความเปนไปไดของศูนยในพ้ืนท่ีตางจังหวัดเพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงาน และ

เจาหนาท่ีควรมีความรู ความเขาใจเรื่องพลังงานนิวเคลียรและอธิบายใหประชาชนเขาใจไดงายๆ 

 11. ควรลดข้ันตอนในการกรอกขอมูลในใบอนุญาต หรือนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการกรอก

ขอมูล เพ่ือลดการใชกระดาษ 
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สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ไมมีความรู ความเขาใจมากพอท่ีจะทําแบบสอบถาม  

 2. ควรเสริมสรางความแข็งแกรงของศูนยภูมิภาค รวมท้ังเครือขายความรวมมือ 
 3. อยากใหมีกิจกรรมเพ่ือพบปะระหวาง ปส. กับสถานประกอบการ 
 4. โครงการตางๆ ของ ปส. ดีมาก ชวยสนับสนุนความกาวหนาดานรังสีรักษาแตการดําเนินการตางๆ 
ใหโครงการสัมฤทธิ์ผลมีปญหาการลาชามาก  
 5. เพ่ือสงเสริมใหมีการใชนิวคลียรในดานการวิจัยใหเพ่ิมข้ึน และมีประสิทธิภาพ ควรมีการสนับสนุนให

นักวิจัยรุนใหมไดทํางานวิจัยท่ีจะเอ้ือซ่ึงกันและกันระหวางหนวยงาน 

 6. ปส. ควรเปนหนวยงานสนับสนุนดานการจัดสรรงบประมาณแผนดิน เพ่ือการพัฒนาดานเทคโนโลยี

นิวเคลียรของประเทศ ท่ีผานมาแตละหนวยงานขอรับจัดสรรงบประมาณดวยตนเอง ซ่ึงอาจไมไดรับการสนับสนุน

หรือไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสํานักงานฯ และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีการกระจายไปตามแตละ

หนวยงาน อยากให ปส. เปนศูนยกลาง 
 

สวนท่ี 5 ขอมูลแสดงความประสงคในการมีสวรรวมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความประสงคท่ีจะเขามามีสวนรวมหรือเก่ียวของในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร

ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต ดังนี้ 
 

ช่ือ - สกุล หนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท 

หนวยงานผูรับบริการ 

นายศิริวัฒน  นนทะชาติ โรงพยาบาลมะเร็งอุบล siriwatubon@gmail.com 045 - 319650 ตอ 59 
ดร.อรรถสิทธ์ิ  กอชัยพฤกษ บริษัทยูนิไทย ชิปอารด แอนด  

เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
attasit.k@unithai.com 038 - 407000 

นางสาวดวงดาว  พานทอง บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร 
(อยุธยา) จํากัด 

doungdaop@ayt.hana.bk.th.com 035 - 350803 ตอ 4 

นายพนมรัตน  สมหวัง สทน. panomrat@tistr.or.th 02 - 5779267 
นายสันทาน  บุญคาน บริษัทฮอนดา เฟาดรี่ (เอเซียน) 

จํากัด 
santan.bo@hfa.co.th 044 - 346000  

ตอ 233 
ดร.คมฤทธ์ิ วัฒนวาที ภาควิชาฟสิกส 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
komrit.w@psu.ac.th 074 - 288432 

นางสาวชฎารินทร  ดวงแกว บริษัทโพลเีพล็กซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

chadarinduangkaew@polyplex.com 038 - 627074  
ตอ 264 

ผศ.อรณิชา  คงวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภฎั
กาญจนบุร ี

ornnicha.k@kru.ac.th 081 - 1999120 

นางผกาทิพย  บุณยะตุลานนท โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี c_pakatip@hotmail.com 07 - 7277555  
ตอ 7637 

นายธัญนพ  นิลกําจร ภาควิชาฟสิกส  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

tunyanop@g.swu.ac.th 086 - 3362001 

นายโสกณวิชญิ์ กาสยะ หางหุนสวนจํากัด มีสุข โกลส 
ไมน่ิง 

MEESUK.gm@gmail.com 064 - 0434139 

นางนภาภรณ บุตรอังคณา บริษัทโดวะเมทัลเทค  
(ไทยแลนด) 

napaporn@dowa-th.com 038 - 5757158  
ตอ 403 
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ช่ือ - สกุล หนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท 
นางสาวจิราภรณ  คําวรรณะ บริษัทอูซิอิ อินเตอรเนช่ันเนล 

คอรปอเรชัน (ไทยแลนด) 
จํากัด 

safety_p8@uict.co.th 038 - 185320  
ตอ 8420 

นางทิพยวรรณ  ทักทุม บริษัทมูราโมโต อีเล็คตรอน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

thippawan@metco.co.th 02 - 3381535 

นางสาวกาญดา  คงได บริษัทฮันทสแมน  
(ประเทศไทย) จํากัด 

kabda_kongdai@huntsman.com 034 - 131968 

ผศ.น.สพ. ดร..ธีรวัฒน 
ธาราศานิต 

ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตปุสัตว  
คณะสัตวแพทยจุฬา 

theerawat.t@chula.ac.th 02 - 2189739 

พ.ท.หญิง ทัญฑิมา   
นิเวศวรรณ 

กรมวิทยาศาสตรทหารบก kantima.niweswan@gmail.com 086 - 5172919 

นางสาวชุติมา  กิติสาร บริษัททีวาย สตลี จํากัด chutima.k@ty-steel.com 02 - 5011400 
นางสาวลลิตพร  สุตะพันธ บริษัทดีเอชแอล เอ็กซเพรส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
lalitporn.surtapan@dhl.com 02 - 1350000 

นางสมพร  อางแกว บริษัทเฮลธ อิมแพคจํากัด info@healthimpaet.co.th 02 - 4339944 
นางสาวพาเจริญ เนตรไร บริษัทแอมคอร เฟลิกชิบ์ิล 

กรุงเทพ 
 02 - 7502240-5 

หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของกับภารกจิของ ปส. 

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย
แหงประเทศไทย 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย 
แหงประเทศไทย 

therct@gmail.com 02 - 7165963 

นายบุรินทร  เวชบรรเทิง กรมอุตุนิยมวิทยา burin.tmd@gmail.com 081 - 4462506 
นายณรัฐ  ราชกรม สามคมวิศวกรรมสถาน 

แหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

eit@eit.or.th 02 - 1844600 ตอ 9 

นางสาวมนทิพย  วงศกุลฤดี สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ 

bisw.nsc@gmail.com 02 - 1420185 

ผศ.ดร.อภิชาต  นนทประเสริฐ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

apichart.non@mahidol.ac.th 02 - 3549100   
ตอ 2047 

เลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล  02 - 5967520 
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9.     สรุป และขอเสนอแนะจากการสํารวจ 
การสํารวจความคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความคิดเห็นของบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอก 

ปส. ตอแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568 และเพ่ือทราบความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานของ ปส. รวมท้ังกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ ปส. ตอไป 
ในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยกลุมผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก ขาราชการและ
เจาหนาท่ี ปส. หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หนวยราชการอ่ืนท่ี
ไมใชกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และหนวยงานผูรับบริการ มีการวิเคราะหขอมูล
โดยใชคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนสถิติเบื้องตนในการวิเคราะหขอมูล ไดแก แจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โดย สามารถสรุปเปนภาพรวมได 
ดังนี้ 

 

 

        
 สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของขาราชการและเจาหนาท่ี ปส. โดยผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา  

o ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวนมากกวาเพศชาย 

o  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 41 - 50 ป โดยมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสมท้ังดานอายุและการศึกษาในการวิเคราะหและแสดงความคิดเห็น
ตอขอมูล 

o ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในกองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี (กอญ.) มากที่สุด รองลงมา

คือ สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 

o  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ ปส. (พ.ศ. 2564 - 2568) 

1 – 3 ครั้ง/ป เปนจํานวนมากท่ีสุด  

o  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสวนเก่ียวของกับกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร มากท่ีสุด คือ ดานการ

เขารวมประชุม เขารวมกิจกรรม และรองลงมาคือ ดานการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพ่ือการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตรของ ปส. 

o ผลของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอ วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ปส. ในแตละประเด็น  

มีคาเฉลี่ยไมตางกันมาก และคาเฉลี่ยในภาพรวม 3.68 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

o ผลของระดบัความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอประเด็นยุทธศาสตร ปส. ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.80 

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก พบวา ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/

ความพึงพอใจตอยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 

มากท่ีสุด อันดับท่ีสองคือ ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร และ

อันดับท่ีสามคือยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช

พลังงานนิวเคลียร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

 

 

 

แบบสอบถามบุคลากรภายในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 



 

รายงานผลการสํารวจความคดิเหน็ เรื่อง ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568  ๔๓
  

o ผลของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอเปาประสงคในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใน 

ระดับมาก พบวา ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจในแตละ 

เปาประสงคมีคาเฉลี่ยไมตางกันมาก ยกเวนในยุทธศาสตรท่ี 4 เปาประสงคท่ี 2 เปนศูนยการเรียนรูดานนิวเคลียร 

ทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน มีคาเฉลี่ย 3.39 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ควรพิจารณา

ปรับปรุงเปาประสงคดังกลาวใหตรงตามความตองการ เพ่ือใหมีความเหมาะสมมากข้ึน  

o ผลของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอตัวชี้วัดในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

พบวา ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอตัวชี้วัดในแตละ 

ยุทธศาสตรมีคาเฉลี่ยไมตางกันมาก ยกเวนในยุทธศาสตรท่ี 3 เปาประสงคท่ี 1 ทุกตัวชี้วัดมีระดับความเหมาะสม

อยูในระดับปานกลาง ควรพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดดังกลาวใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

o ผลของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอกลยุทธในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

พบวา ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอกลยุทธในแตละ 

ยุทธศาสตรมีคาเฉลี่ยไมตางกันมาก ยกเวนในกลยุทธที่ 2.2 ถายทอดเทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร และกลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาศักยภาพการถายทอดองคความรูในภูมิภาคอาเซียน มีระดับความเหมาะสม

อยูในระดับปานกลาง ควรพิจารณาทบทวนกลยุทธดังกลาวใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 
 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นในการการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ปส. 

 ผลการสํารวจความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสวนเก่ียวของกับ

แผนยุทธศาสตร ปส. ในยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการ

ใชพลังงานนิวเคลียร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแล

ตามมาตรฐานสากล และยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP โดยมีสวนเก่ียวของใน

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูการเปนระบบราชการ 4.0 โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิค

ดานความมั่นคงและพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร และโครงการสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย 

และไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมวาผูบริหารระดับตนข้ึนไปและผูเชี่ยวชาญควรเปนผูกําหนดแผนงาน/โครงการ และ

มอบหมายผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนลงมาตามสายบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันและ

บูรณาการตามโครงสรางอยางแทจริง 
 

ปญหา-อุปสรรค ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ปส. 
1. ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นวา วิสัยทัศนและยุทธศาสตรมีความชัดเจน 

แตเปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ยังไมมีความชัดเจนเทาท่ีควรบางประเด็นยังขาดความเชื่อมโยง 
ในยุทธศาสตรท่ี 1 - 3 เห็นควรมีการทบทวนความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดอีกครั้ง 

2. ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นวา เกิดความสับสนในพันธกิจหลักของ ปส. วาจะเนน
การกํากับดูแลหรือเนนงานวิจัย ในแงของการกํากับดูแลตองใหชัดเจนวาจะพัฒนาการกํากับดูแลใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล หรือใหเปนไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เพราะกฎหมาย
บางเรื่องมีการกําหนดใหงายหรือใหเหมาะสมกับสถานการณของประเทศ แตไมไดเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรเนนไปเฉพาะดานนิวเคลียรและรังสี เห็นควรเพ่ิมเติมในดานอ่ืนๆ 
เชน ดาน admin, IT, การบริการ, ประชาสัมพันธ เปนตน 

 
 
 

 



 

รายงานผลการสํารวจความคดิเหน็ เรื่อง ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568  ๔๔
  

 
 

 

 

 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ โดยผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา  

o ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวนมากกวาเพศชาย 

o  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 31 - 40 ป โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
o  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหนวยงานผูรับบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ หนวยงานอ่ืนๆ เชน 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โรงไฟฟาในสังกัด กฟผ. บริษัทเอกชน เปนตน 
o  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ ปส. (พ.ศ. 2564 - 2568) 

1 – 3 ครั้ง/ป เปนจํานวนมากท่ีสุด  

o  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับบริการหรือมีสวนเก่ียวของกับ ปส. มากท่ีสุด คือ ดานโครงสราง

พื้นฐาน เชน เขารับการบริการในดานการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญาต และรองลงมาคือ 

ดานกําลังคน เชน ทุนการศึกษา การฝกอบรมจากสํานักงานฯ 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพ่ือการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตรของ ปส. 

o ผลของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอ วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ปส. ในแตละประเด็น 
มีคาเฉลี่ยไมตางกันมาก และคาเฉลี่ยในภาพรวม 4.24 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

o ผลของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอประเด็นยุทธศาสตร ปส. ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.24 
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก พบวา ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/
ความพึงพอใจตอ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
มากท่ีสุด อันดับท่ีสองคือ ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร และอันดับท่ีสาม
คือยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 
แสดงใหเห็นวายุทธศาสตรท่ีมีอยูมีความเหมาะสม 

o ผลของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอเปาประสงคในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.18 ความเหมาะสม

อยูในระดับมาก พบวา ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจในแตละ 

เปาประสงคมีคาเฉลี่ยไมตางกันมาก ยกเวนในยุทธศาสตรท่ี 4 เปาประสงคท่ี 2 เปนศูนยการเรียนรูดานนิวเคลียร

ท้ังในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน มีคาเฉลี่ย 4.18 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ควรพิจารณา

ปรับปรุงเปาประสงคดังกลาวใหตรงตามความตองการ เพ่ือใหมีความเหมาะสมมากข้ึน  

o ผลของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอตัวชี้วัดในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.11 ความเหมาะสม

อยูในระดับมาก พบวา ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอ

ตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตรมีคาเฉลี่ยไมตางกันมาก แตมีผูตอบแบบสํารวจสวนใหญท่ีไดตั้งขอสังเกตวาตัวชี้วัดบางตัว

จะสามารถวัดคาความสําเร็จไดอยางไร เชน ยุทธศาสตรท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผูรับบริการท่ีตระหนักในเรื่อง

ความปลอดภัย อยากทราบวาจะวัดคาความตระหนักไดอยางไร  

o ผลของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอกลยุทธในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.18 ความเหมาะสม
อยูในระดับมาก พบวา ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นไดแสดงความเห็นความเหมาะสม/ความพึงพอใจตอ
กลยุทธในแตละยุทธศาสตรมีคาเฉลี่ยไมตางกันมาก แสดงใหเห็นวากลยุทธท่ีมีอยูมีความเหมาะสม 
 
 
 
 

 

แบบสอบถามผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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สวนท่ี 3 ความตองการ/ความคาดหวังท่ีมีตอการบริการ ของ ปส. 
คุณภาพการใหบริการของ ปส. 
ผลการสํารวจความเห ็นด านคุณภาพการให บร ิการของ ปส. ที ่ม ีต อผู ร ับบร ิการ พบว า ผู ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการบริการของ ปส. ความเหมาะสมอยูในระดับดี ท้ังในดานกระบวนการ
ใหบริการ เชน ระยะเวลาในการใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการท่ีมีความเหมาะสม ดานบุคลากรท่ีใหบริการ เชน 
บุคลากรผูใหบริการใหคําแนะนําครบถวน บุคลากรผูใหบริการสุภาพ/แตงกายเรียบรอย และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
เชน สถานท่ีมีความเหมาะสมตอการใหบริการอยางครบถวน   

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
 1. ควรมีการจัดอบรมความรูทางดานนิวเคลียรและรังสี ดานกฎหมาย เปนประจํา แบบไมเสียคาใชจาย

และควรจัดการถายทอดความรูในสวนภูมิภาคแตละจังหวัดดวย 
2. ควรมีการยกระดับและฐานะความสําคัญของเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ซ่ึงปจจุบันยังไมเปน

ท่ีรูจัก และควรมีคาวิชาชีพใหเพ่ิมเติม    
 3. ควรลดข้ันตอนในการกรอกขอมูลในใบอนุญาต หรือนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการกรอก

ขอมูล เพ่ือลดการใชกระดาษ และควรลดระยะเวลาในการออกใบอนุญาต 

 4. ควรใหมีหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือในภูมิภาคตางๆ และควรเพ่ิมข้ันตอนการตรวจสอบ

เครื่องมือกอนรับสอบเทียบจากลูกคาเพ่ือปองกันปญหาเครื่องพังในขณะสอบเทียบ และปองกันวาจะเกิดประเด็น

ภายในวาใครทําเครื่องมือเสียหาย 

 5. มีชองทางการติดตอ online เพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และมีระบบติดตามสถานะของเรื่อง

ท่ีติดตอแสดงผลบนเว็บไซต หรือมี application ท่ีสอดคลองกับงานโดยรวม 
 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. โครงการตางๆ ของ ปส. ดีมาก ชวยสนับสนุนความกาวหนาดานรังสีรักษาแตการดําเนินการตางๆ 
ใหโครงการสัมฤทธิ์ผลมีปญหาการลาชามาก  
 2. เพ่ือสงเสริมใหมีการใชนิวคลียรในดานการวิจัยใหเพ่ิมข้ึน และมีประสิทธิภาพ ควรมีการสนับสนุนให

นักวิจัยรุนใหมไดทํางานวิจัยท่ีจะเอ้ือซ่ึงกันและกันระหวางหนวยงาน 

 3. ปส. ควรเปนหนวยงานสนับสนุนดานการจัดสรรงบประมาณแผนดิน เพ่ือการพัฒนาดานเทคโนโลยี

นิวเคลียรของประเทศ ท่ีผานมาแตละหนวยงานขอรับจัดสรรงบประมาณดวยตนเอง ซ่ึงอาจไมไดรับการสนับสนุน

หรือไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสํานักงานฯ และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีการกระจายไปตามแตละ

หนวยงาน อยากให ปส. เปนศูนยกลาง 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับ 
ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 

************************************ 

เรียน ผูตอบแบบสอบถาม 

 กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) ไดจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 
โดยไดวางยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน และบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร 
ตลอดจนความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 

 ในการนี้ เพ่ือใหการวางยุทธศาสตร ปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ฉบับนี้ เปนกระบวนการ
ท่ีมุงสูการปรับปรุงการดําเนินงานของ ปส. อยางตอเนื่อง รวมท้ังใชในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 กยผ. จึงไดจัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีสําคัญ เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการระดับกรม ใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังความตองการของผูรับบริการ 

 กยผ. จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน/หนวยงานของตอบแบบสอบถาม โดยทาง กยผ. จะถือวาความคิดเห็น
ของทานเปนความลับ จะไมมีการเปดเผยขอมูลเปนรายบุคคล และขอขอบคุณทานเปนอยางสูง ท่ีไดกรุณาเสียสละ
เวลาอันมีคา ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

คําช้ีแจง ใหทานทําเครื่องหมาย   ในชอง  หนาตัวเลือกหรือเติมขอความในชองวางท่ีตรงกับความจริง 
แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 3 สวน 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ือการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตรสํานักงานฯ 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ปส. 
 

 

 
กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพื่อสันต ิ
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียตอแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  พ.ศ. 2564 - 2568 

 

 

1. เพศ  ชาย   หญิง 
 

2. อายุ 
 ต่ํากวา 20 ป    20 – 30 ป   31 – 40 ป 
 41 – 50 ป    51 – 60 ป  
 

3. ระดับการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี  
 

4. สํานักของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูเชี่ยวชาญ (ผชช.) 
  กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
  กลุมตรวจสอบภายใน (กตน.) 
  กลุมกฎหมาย (กกม.) 
  สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
  กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี (กอญ.) 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังสี (กตส.) 
  กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) 
  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………… 
 

5. ทานหรือสํานัก/กองของทานเคยมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ ปส. (พ.ศ. 2564 - 2568) 
ประมาณก่ีครั้งตอป 
 1 – 3 ครั้ง   4 – 6 ครั้ง    7 – 9 ครั้ง    10 ครั้งข้ึนไป 
 

6. ดานท่ีทานหรือสํานัก/กองของทานไดรับบริการ หรือมีสวนเก่ียวของกับกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ดานแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ศ. 2564 - 2568) 
  ดานนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 
  ดานการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ เชน ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
      งบพ้ืนฐาน 
  ดานการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ 
  ดานการเขารวมประชุม เขารวมกิจกรรม  
  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รหัสแบบสอบถาม OAP -  / 



 

 

รายงานผลการสํารวจความคดิเหน็ เรื่อง ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568  ๔๘ 

 

 

2.1 ทานเห็นวาวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีความเหมาะสมกับสถานการณ
ความตองการในปจจุบันมากนอยเพียงใด 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. วิสัยทัศน (Vision) “เปนองคกร Smart ดานการกํากับดูแล
การใชพลังงานนิวเคลียรในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม” 

     

2. คานิยม “ATOM” : 
A  =  Accountability  (ความรบัผิดชอบ) 
T  =  Transparency   (ความโปรงใส)          
O  =  Observant       (ใสใจในรายละเอียด)              
M  =  Masterful        (เช่ียวชาญ) 

     

3. พันธกิจ 
 3.๑  กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไป
ตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัย 

     

 3.๒  เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และรับมือเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 3.๓  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลยีร
และรังสีเพ่ือสนับสนุนการกํากับดแูลความปลอดภยัและ
สรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

     

 3.๔  เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลง
ระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

     

 3.๕  เผยแพรความรูและสรางการมสีวนรวมดานความปลอดภัย
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรงัสีใหแกประชาชน 

     

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ือการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตรสํานักงานฯ 
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2.2 ทานเห็นวาประเด็นยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด คาเปาหมายมีความเหมาะสมเพียงใด 
** หมายเหต ุ: กรุณาตอบทุกประเด็นการพิจารณา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพ
ดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 

     

เปาประสงคท่ี 1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใชกฎหมาย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายลําดับรอง 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามแผนท่ีกําหนด 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย
ภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

     

กลยุทธ 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย  
ดานการกํากับดูแลฯ และเสรมิสรางการบังคับใชกฎหมาย 

     

เปาประสงคท่ี 2 ระบบกํากับดูแลความปลอดภัยเปนไป
ตามมาตรฐานสากลและทันตอสถานการณ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสาํเรจ็ของกระบวนการกํากับดูแล 
ความปลอดภัยไดรับการประเมินจากองคการระดับนานาชาติ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 
การตัดสินใจในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังส ี

     

กลยุทธ 1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการกํากับดูแล 
ความปลอดภัย 

     

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 

     

เปาประสงคท่ี 1 องคความรูเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแล
ดานนิวเคลียร 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถ
นําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

     

กลยุทธ 2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรู 
เพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย 

     

เปาประสงคท่ี 2 การถายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี 
(technology transfers) ดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียร  
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนองคความรูและเทคโนโลยดีานกํากับดูแล 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัสีท่ีสามารถถายทอดและ
นําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

     

กลยุทธ 2.2 ถายทอดเทคโนโลยีดานกํากับดูแล 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

     

 



 

 

รายงานผลการสํารวจความคดิเหน็ เรื่อง ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568  ๕๐ 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพ 
ดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 

     

เปาประสงคท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกํากับดูแล
นิวเคลียรครบถวนพรอมปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสําเรจ็ของการกอสรางอาคารปฏิบัติการ 
ทางนิวเคลียรและรังส ี

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
หองปฏิบัติการตามแผนท่ีกําหนด 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบบูรณาการ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จของระบบ cyber security  
ท่ีมีประสิทธิภาพตามแผน 

     

กลยุทธ 3.1 เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา      

เปาประสงคท่ี 2 ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับ 
การยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนขอบขายท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสี 
สูระดับปฐมภูม ิ

     

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละความสาํเรจ็ของการพัฒนา 
คาขีดความสามารถในการวัดและการสอบเทียบ 
(Calibration and Measurement Capability : CMC)  

     

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพ 
การทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองหนวยผลติ
หรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
(ISO/IEC : 17034) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละความสําเร็จในการขอการรับรอง
มาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐาน 
ของหนวยตรวจสอบสถานประกอบการ (ISO/IEC : 17020) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละความสําเร็จของการเปน Certified Body 
(CB) สําหรับการรับรองเจาหนาท่ี RSO (ISO/IEC : 17024) 

     

กลยุทธ 3.2 พัฒนาคุณภาพดานการกํากับดูแลทางนิวเคลยีร
และรังสีใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนา 
ขีดความสามารถดานมาตรวิทยาทางรังสี 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกํากับ
ดูแลทางนิวเคลียร 

     

เปาประสงคท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะ 
ของบุคลากรดานการกํากับดูแลความปลอดภัยใหมี 
ความพรอมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจในปจจุบัน 
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการกํากับดูแลทางนิวเคลียร 

     

กลยุทธ 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานนิวเคลียร      

เปาประสงคท่ี 2 เปนศูนยการเรียนรูดานนิวเคลียร 
ท้ังในระดับชาติและภูมภิาคอาเซียน 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาเปน 
ศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรของอาเซียน 

     

กลยุทธ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถายทอดองคความรู 
ในภูมิภาคอาเซียน 

     

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP      

เปาประสงคท่ี 1 ระบบบริหารจดัการองคกรสามารถ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 
การใหบริการของ ปส. 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 
การใหบริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของผูรับบริการท่ีตระหนัก 
ในเรื่องความปลอดภัย 

     

กลยุทธ 5.1 พัฒนานวัตกรรมการใหบรกิารและ 
สรางการสวนรวมของผูรับบริการ 

     

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
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1. ทานมีสวนเกี่ยวของกับยุทธศาสตร และกลยุทธในดานใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 
2. ทานมีแผนงาน/โครงการ ท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตร ปส. หรือไม (ถามีโปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 
3. ปญหา-อุปสรรค ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ปส. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 
 
 
 

 

 

 

    ***************************ขอบพระคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นในการการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ปส. 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับ 
ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 

************************************ 
 
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ไดจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 
โดยไดวางยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน และบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร 
ตลอดจนความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 

 ในการนี้ เพื่อใหการวางยุทธศาสตร ปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ฉบับนี้ 
เปนกระบวนการท่ีมุงสูการปรับปรุงการดําเนินงานของ ปส. อยางตอเนื่อง รวมท้ังใชในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงไดจัดใหมีการสํารวจความคิดเห็น
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการระดับกรม ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความตองการ
ของผูรับบริการ 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน/หนวยงานของทาน ซ่ึงเปนผูท่ีไดติดตอ
ประสานงาน หรือในฐานะที่ทานเปนผูมีสวนไดเสียสวนเสีย (Stakeholder) ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เพ่ือตอบแบบสอบถาม โดยทางสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะถือวาความคิดเห็นของทานเปนความลับ จะไมมีการเปดเผย
ขอมูลเปนรายบุคคล และขอขอบคุณทานเปนอยางสูง ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา ในการตอบแบบสอบถามมา 
ณ โอกาสนี้ 

 
คําช้ีแจง ใหทานทําเครื่องหมาย   ในชอง  หนาตัวเลือกหรือเติมขอความในชองวางท่ีตรงกับความจริง 
แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 5 สวน 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ือการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตรสํานักงานฯ 

สวนท่ี 3 ความตองการ/ความคาดหวังตอการบริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
สวนท่ี 5 ขอมูลแสดงความประสงคในการมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 

 

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียตอแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 

 

 

1. เพศ      ชาย   หญิง 
 

2. อายุ 
  ต่ํากวา 20 ป     20 – 30 ป    31 – 40 ป 
  41 – 50 ป     51 – 60 ป       61 ปข้ึนไป    
 

3. ระดับการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี  
 

4. หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
   หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
   หนวยราชการอ่ืนท่ีไมใชกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 
   หนวยงานผูรับบริการ 
   อ่ืนๆ………………………………………………………………………………… 

 

5. ทาน/หนวยงานของทาน ไดใชบริการหรือมีการติดตอประสานงานกับสาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ประมาณก่ีครั้งตอป 
 1 – 3 ครั้ง   4 – 6 ครั้ง    7 – 9 ครั้ง    10 ครั้งข้ึนไป 
 

6. ดานท่ีทาน/หนวยงานของทานไดรับบริการ หรือมีสวนเก่ียวของกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ดานกําลังคน เชน ทุนการศึกษา การฝกอบรมจากสํานักงานฯ 
   ดานการสรางความตระหนัก เชน การเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การเขารวมกิจกรรม 
   ดานการถายทอดเทคโนโลยี เชน ไดรับความชวยเหลอืในการถายทอดเทคโนโลยีจากสํานักงานฯ 
   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน เขารับการบริการในดานการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญาต 
   ดานการประสานดานนโยบายและแผน และการจัดทํางบประมาณ  
   ดานอ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รหัสแบบสอบถาม OAP – G / 
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2.1 ทานเห็นวาวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีความเหมาะสมกับสถานการณ
ความตองการในปจจุบันมากนอยเพียงใด 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. วิสัยทัศน (Vision) “เปนองคกร Smart ดานการกํากับดูแล 
การใชพลังงานนิวเคลียรในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัย 
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม” 

     

2. คานิยม “ATOM” : 
A  =  Accountability  (ความรบัผิดชอบ) 
T  =  Transparency   (ความโปรงใส)          
O  =  Observant       (ใสใจในรายละเอียด)              
M  =  Masterful        (เช่ียวชาญ) 

     

3. พันธกิจ 
 3.๑  กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไป 
ตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัย 

     

 3.๒  เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และรับมือเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 3.๓  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลยีร
และรังสีเพ่ือสนับสนุนการกํากับดแูลความปลอดภยัและ
สรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

     

 3.๔  เสริมสรางเครือขาย พันธกรณ ีและความตกลง
ระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

     

 3.๕  เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัย
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแกประชาชน 

     

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ือการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตรสํานักงานฯ 
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2.2 ทานเห็นวาประเด็นยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด คาเปาหมายมีความเหมาะสมเพียงใด 
** หมายเหต ุ: กรุณาตอบทุกประเด็นการพิจารณา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพ
ดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 

     

เปาประสงคท่ี 1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใชกฎหมาย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายลําดับรอง 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามแผนท่ีกําหนด 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย
ภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

     

กลยุทธ 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย  
ดานการกํากับดูแลฯ และเสริมสรางการบังคับใชกฎหมาย 

     

เปาประสงคท่ี 2 ระบบกํากับดูแลความปลอดภัยเปนไป
ตามมาตรฐานสากลและทันตอสถานการณ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสาํเรจ็ของกระบวนการกํากับดูแล 
ความปลอดภัยไดรับการประเมินจากองคการระดับนานาชาต ิ

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 
การตัดสินใจในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี 

     

กลยุทธ 1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการกํากับดูแล 
ความปลอดภัย 

     

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร  

     

เปาประสงคท่ี 1 องคความรูเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแล
ดานนิวเคลียร 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถ
นําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

     

กลยุทธ 2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรู 
เพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย 

     

เปาประสงคท่ี 2 การถายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี 
(technology transfers) ดานการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรท้ังในประเทศและตางประเทศ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนองคความรูและเทคโนโลยดีานกํากับดูแล 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัสีท่ีสามารถถายทอดและ
นําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

     

กลยุทธ 2.2 ถายทอดเทคโนโลยีดานกํากับดูแล 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

     

 



 

 

รายงานผลการสํารวจความคดิเหน็ เรื่อง ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568  57 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพ 
ดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 

     

เปาประสงคท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกํากับดูแล
นิวเคลียรครบถวนพรอมปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังส ี

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนาหองปฏิบัติการ
ตามแผนท่ีกําหนด 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบบูรณาการ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จของระบบ cyber security  
ท่ีมีประสิทธิภาพตามแผน 

     

กลยุทธ 3.1 เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา      

เปาประสงคท่ี 2 ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับ 
การยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนขอบขายท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสี 
สูระดับปฐมภูม ิ

     

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนาคาขีดความสามารถ 
ในการวัดและการสอบเทียบ (Calibration and Measurement 
Capability : CMC)  

     

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละความสําเรจ็ในการขอรับรองระบบคุณภาพ 
การทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ  
(ISO/IEC : 17043) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองหนวยผลติ
หรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
(ISO/IEC : 17034) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละความสําเร็จในการขอการรับรอง
มาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละความสําเรจ็ในการขอรบัรองมาตรฐาน 
ของหนวยตรวจสอบสถานประกอบการ (ISO/IEC : 17020) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละความสําเรจ็ในการขอรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละความสําเรจ็ของการเปน Certified Body 
(CB) สําหรับการรับรองเจาหนาท่ี RSO (ISO/IEC : 17024) 

     

กลยุทธ 3.2 พัฒนาคุณภาพดานการกํากับดูแลทางนิวเคลยีร
และรังสีใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนา 
ขีดความสามารถดานมาตรวิทยาทางรังสี 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกํากับ
ดูแลทางนิวเคลียร 

     

เปาประสงคท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะ 
ของบุคลากรดานการกํากับดูแลความปลอดภัยใหมี 
ความพรอมปฏิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจในปจจุบัน 
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการกํากับดูแลทางนิวเคลียร 

     

กลยุทธ 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานนิวเคลียร      

เปาประสงคท่ี 2 เปนศูนยการเรียนรูดานนิวเคลียร 
ท้ังในระดับชาติและภูมภิาคอาเซียน 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา 
เปนศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรของอาเซียน 

     

กลยุทธ 4.2 พัฒนาศักยภาพการถายทอดองคความรู 
ในภูมิภาคอาเซียน 

     

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP      

เปาประสงคท่ี 1 ระบบบริหารจดัการองคกรสามารถ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 
การใหบริการของ ปส. 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 
การใหบริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของผูรับบริการท่ีตระหนัก 
ในเรื่องความปลอดภัย 

     

กลยุทธ 5.1 พัฒนานวัตกรรมการใหบรกิารและ 
สรางการสวนรวมของผูรับบริการ 

     

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
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3.1 ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติดานใดบาง 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ดานกระบวนการใหบริการ 
1.1 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม      

1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความเหมาะสม      

2. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
2.1 บุคลากรผูใหบริการใหคําแนะนําครบถวน      

2.2 บุคลกรผูใหบริการสุภาพ/แตงกายเรียบรอย      

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
3.1 สถานท่ีมีความเหมาะสมตอการใหบริการอยางครบถวน       

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

3.2 ทานมีความคาดหวังใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติดําเนินการเรื่องใดเพ่ือรองรับการดําเนินงานของหนวยงาน
ของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

   ดานการฝกอบรม/ถายทอดความรู............................................................................................... 
   ดานการพัฒนาบุคลากร............................................................................................................... 
   ดานการสรางความรับรูความเขาใจ....................................................................................... 
   ดานระบบการใหบริการ............................................................................................................... 
   ดานอ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 ความตองการ/ความคาดหวังตอการบริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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 ทานมีความประสงคที่จะเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต หรือไม 

 

   มี      ไมมี 
 

 หากทานตอบวามี โปรดแจงช่ือ/ท่ีอยู ในการติดตอกลับ 
 

 ชื่อ/สกุล......................................................................................................................................................... 
 หนวยงาน...................................................................................................................................................... 
 ท่ีอยู............................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท........................................................................................................................................................ 
 โทรสาร.......................................................................................................................................................... 
 E-Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

   ***************************ขอบพระคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 ขอมูลแสดงความประสงคในการมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 



 

 

รายงานผลการสํารวจความคดิเหน็ เรื่อง ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568  61 

 สรุปแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568 

 
 

วิสัยทัศน  
 เปนองคกร Smart ดานการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัย 

ของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
 

พันธกิจ  
 1. กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย ความ
ม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัย 

2. เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย 
4. เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

 5. เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแก
ประชาชน 
 

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน  
1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
3. กํากับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งพิทักษความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร 
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและมาตรฐานดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัย และความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
 6. ประสานและดําเนินการดานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และ
ดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีและความตกลงระหวางประเทศ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของสํานักงาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

คานิยม ปส.  
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดดําเนินการจัดทําคานิยมองคกรข้ึนเพื่อ

เปนแนวทางสําหรับบุคลากรในการยึดถือนําไปปฏิบัติใช โดยมีความสอดคลองกับการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรท่ีจัดทําข้ึน โดยคานิยมของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 
2564 - 2568 คือ “ATOM” ซ่ึงมีความหมายดังนี้  

 

 

 

 

 

  

A Accountability ความรับผิดชอบ  
T Transparency ความโปรงใส  
O Observant ใสใจในรายละเอียด  
M Masterful เชี่ยวชาญ 
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร กพร. 

กลุมตรวจสอบภายใน กตน. 

กลุมกฎหมาย กกม. 

สํานักงานเลขานุการกรม สลก. 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ศปส. 

กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี กอญ. 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังสี  กตส. 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกากับดูแลความปลอดภัย กพม. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน กยผ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานภายในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ท่ีปรึกษา  

1. นางสาววไิลวรรณ  ตนัจอย เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

2. นางรัชดา  เหมปฐว ี รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ

3. นางสุชนิ อุดมสมพร ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

คณะผูจัดทํา 

4. นางสาวธนวรรณ  แจมสุวรรณ หัวหนากลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

5. นางสาววรวรรณ  รักษาสังข นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นางสาวจีระนันท  เจียกวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นายนิรันดร  บัวแยม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

8. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

9. นายปราลม  จาดโห  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

10. นางสาวสุพัฒศร แกวมงคล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

11. นางสาวปรัชญากานต  โหมเพ็ง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

12. นางสาวนัยนา  จรทะผา  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
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