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บทสรุปผู้บริหาร 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ 
ปส. โดยได้วางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการของ ปส. ไปสู่การปฏิบัติ และตามการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ที่มุ ่งนเน้นให้หน่วยงาน
ราชการปรับปรุงองค์กรอย่างรอบด้าน และต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก ปส. รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร จึงได้มีการ
สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรภายใน ปส. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อทราบความคิดเห็นของ
บุคลากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ปส. ที่มีต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ 
ปส. และทราบความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ ปส. เพื่อนำผลจากการ
สำรวจความคิดเห็นมาใช้เป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนดำเนินงานของ ปส. และสามารถวางกรอบการ
ดำเนินงานในระยะ 1 – 5 ปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ขอบเขตของการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ด้านเนื้อหาดำเนินการศึกษาความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคลากรภายใน ปส. จำนวน 323 ราย (ข้อมูล
ตามอัตราโครงสร้าง ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564) แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 210 ราย พนักงานราชการ 
จำนวน 92 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 21 ราย 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 102 ราย แบ่งเป็น หน่วยงาน
ภายใน อว. จำนวน 16 ราย สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 22 ราย หน่วยงานภายในกระทรวงอื่น ๆ จำนวน 58 
ราย และผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน 6 ราย 3) ผู้รับบริการ จำนวน 
150 ราย แบ่งเป็น ด้านวัสดุกัมมันตรังสี จำนวน 50 ราย ด้านวัสดุนิวเคลียร์ จำนวน 50 ราย และด้านเครื่อง
กำเนิดนิวเคลียร์ จำนวน 50 ราย และมีการแจกแบบสอบถามผ่านการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ ปส. เพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่สนใจ ด้านระยะเวลาในการสำรวจ ดำเนินการประมวลผลการสำรวจ จำนวน 576 ชุด ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564  

ก



บุคลากรภายใน ปส. 

ผลการสำรวจความคิดเห็นบุคลากรภายใน ปส. สามารถจำแนกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. จำแนกตามหน่วยงานภายใน ปส.
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2. จำแนกตามตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามภายใน ปส.

3. จำแนกตามระยะเวลาที่ทำงานที่ ปส.
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4. ระดับความเหมาะสมต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส.
  วิสัยทัศน ์“เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความ

ปลอดภัยของ ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” มีค่าเฉลี่ย 3.94 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ค่านิยม ATOMS มีค่าเฉลี่ย 4.06 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
พันธกิจของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.04 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

1. กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.12 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.07 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.93 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

5. ระดับความเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์ของ ปส.
5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 

4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เป้าประสงค์ 1.1  ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการกำกับดูแลของ 

ปส. มีค่าเฉลี่ย 4.03 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรแ์ละ

รังสี มีค่าเฉลี่ย 3.88 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.04 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีท่ีไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีกำหนด 

มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
กลยุทธ์ที ่ 1.1 เพิ ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมัน่คงของประเทศและ

นานาชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ง



กลยุทธ์ที่ 1.3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
มีค่าเฉลี่ย 3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เป้าประสงค์ 2.1 งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยของ ปส. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนท่ีกำหนด มีค่าเฉลี่ย 3.88 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
มีค่าเฉลี่ย 4.01 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เป้าประสงค์ 3.1 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 
4.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์
และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.2 สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.3 ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีท่ีได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล มีค่าเฉลี่ย 3.92 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี ้วัด 3.2.5 ระดับความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.6 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 
3.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

จ



กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.00 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.91 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เป้าประสงค์ 4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เป้าประสงค์ 4.1.2 บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมกับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรท่ีดี (Engagement) มีค่าเฉลี่ย 4.02 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เป้าประสงค์ 4.1.3 ผู้ที ่เก ี ่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู ้และความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เป้าประสงค์ 4.1.4 ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส. 
มีค่าเฉลี่ย 3.91 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.95 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี ้วัด 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. 
มีค่าเฉลี่ย 3.93 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 4.2.3 ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรท่ีดีและความตระหนักในค่านิยมของ
องค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.94 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 4.2.4 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ย 3.91 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 สื่อสารภายในเพื่อวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ์  
มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ฉ



6. ความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของ ปส. เปรียบเทียบระหว่าง
ข้าราชการและพนักงานราชการ 

เมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างข้าราชการและพนักงานราชการ พบว่า ข้าราชการและพนักงานราชการมีความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของ ปส. ไม่แตกต่างกัน แต่ท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
เรื่องการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. จึงอาจสรุปได้ว่า พนักงานราชการ มีความเห็นว่าการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. เป็นประเด็นสำคัญท่ีต้องดำเนินการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการของ ปส. สามารถจำแนกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. จำแนกตามหน่วยงาน
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2. ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ ปส.
 ข้อมูลทั่วไปงานบริการของ ปส. 

3. ระดับความเหมาะสมต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส.
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อ

ความปลอดภัยของ ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” มีค่าเฉลี่ย 4.27 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่านิยม ATOMS มีค่าเฉลี่ย 4.38 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
พันธกิจของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

1. กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.46 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธภิาพ
มีค่าเฉลี่ย 4.42 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.32 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดฃ 
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4. ระดับความเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์ของ ปส.
4.1 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 

มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการ

กำกับดูแลของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และ

รังสี มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.22 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 

มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศ

และนานาชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.31 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
กลยุทธ์ท่ี 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

มีค่าเฉลี่ย 4.28 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย

จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.34 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย

ของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาท่ีพร้อมสำหรับนำไปใช้ในการกำกับ

ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนท่ีกำหนด มีค่าเฉลี่ย 4.32 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์
และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.28 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวชี ้วัด : สัดส่วนของกฎหมายที ่ได้รับการทบทวนให้มีเนื ้อหาที ่มีความทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์
และรังสีท่ีได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน 
มีค่าเฉลี่ย 4.26 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.28 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

กลยุทธ์ท่ี 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.34 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.28 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.26 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.42 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2. บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี (Engagement) มีค่าเฉลี่ย 4.34 มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3. ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 4.38 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4. ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และ
ภารกิจของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.31 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 
4.31 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมของ
องค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.42 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 สื่อสารภายในเพื่อวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ 
มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

5. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ปส.
ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ปส. 

ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.08 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และแสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 
งานบริการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.09 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.12 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.08 มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 
6. ความต้องการและความคาดหวังต่อการให้บริการของ ปส.

6.1 งานบริการออกใบอนุญาตเคร่ืองกำเนิดรังสี 
- ควรปรับปรุงกฎหมายการขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
- ควรมีขั้นตอนท่ีชัดเจน ใช้เวลาพิจารณาน้อยลง ออกใบอนุญาตเร็วขึ้น 

6.2 งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 
- ควรมีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน 
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- สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ การดำเนินการควรมีความรวดเร็ว กระชับ 
และสามารถติดตามได้ทุกขั้นตอน 

6.3 งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจเพื่อให้สาธารณะรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
- อยากให้มีการระบุเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตให้ชัดเจนว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างจึงจะ

สามารถขอใบอนุญาตได้ และมีวิธีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการขอใบอนุญาต 
6.4 งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองวัดทางรังสี 

- ควรติดตามได้ทุกขั้นตอน ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทวนสอบได้ 
- ควรมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National 

Quality Infrastructure หรือ NQI 
6.5 งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

- ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรจะวางแผนการสอบเพื่อ
ไม่ให้ใบรับรองหมดอายุ และรูปแบบการสอบควรมีความชัดเจนมากขึ้น และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ควรมีการเพิ่มความรู้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) มีการจัดอบรมที่เหมาะสม 
การออกเอกสารและระบบการจัดการควรพัฒนาให้ดีขึ้น หรือควรจัดทำเว็บไซต์การขอขึ้นทะเบียนให้เข้าใจง่าย 
สรุปผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. เปรียบเทียบ
ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก 

3.94

4.05

3.964.01

3.99

4.27

4.33

4.344.37

4.42

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ค่าเฉลี่ยของบุคลากรภายใน ค่าเฉลี่ยของบุคลากรภายนอก

ฏ



ด 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. โดยได้

วางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ปส. ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทาย การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management  Quality Award : PMQA) เป็นกรอบ
การบริหารจัดการองค์กรที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ใน
การประเมินองค์กรด้วยตนเองที ่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการให้เทียบเท่า 
มาตรฐานสากล  โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์กรอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ปส. รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร  
 ดังนั้น การวางยุทธศาสตร์ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จึงเป็นกระบวนการที่มุ่งสู่การปรับปรุง
การดำเนินงานของ ปส. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
ปส. จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรภายใน ปส. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ประกอบในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
ความต้องการของผู้รับบริการให้มากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ของการสำรวจความคิดเห็น 
 2.1 เพ่ือทราบความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ปส. ที่มีต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. 

2.2 เพ่ือทราบความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ ปส. 
 2.3 เพ่ือนำผลจากการสำรวจความคิดเห็นมาใช้ในข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนดำเนินงานของ ปส. 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสำรวจความคิดเห็น 
 1. ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื ่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปปรับปรุงการดำเนินงานของ
หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ ปส. ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด 
 2. สามารถวางกรอบการดำเนินงานในระยะ 1-5 ปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4. ขอบเขตการสำรวจความคิดเห็น 
 4.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
 การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแผนปฏิบตัิ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานของ ปส. ต่อไป
ในอนาคต รวมทั้งข้อมูลความประสงค์ในการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของ ปส. โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายใน ปส. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ทำการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคลากรภายใน ปส. 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ ปส. และ 3) ผู้รับบริการ โดยมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 1. บุคลากรภายใน ปส. ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด จำนวน 323 ราย ดังนี้ (ข้อมูลตามอัตราโครงสร้าง ณ 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564) 
  1.1 ข้าราชการ  จำนวน   210   ราย 
  1.2 พนักงานราชการ  จำนวน     92   ราย 
  1.3 ลูกจ้างประจำ  จำนวน     21   ราย 

 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควตา (Quota Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่าง
ที่กำหนดโควตาของสัดส่วนขนาดตัวอย่างในกลุ่มย่อย (Subgroup) ไว้ล่วงหน้า โดยใช้กระทรวง หน่วยงาน และตำแหน่ง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเครื่องกำหนด โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น 102 ราย ดังนี้ 
  2.1 หน่วยงานภายใน อว.    จำนวน   16   ราย 

2.2 สถาบันอุดมศึกษา     จำนวน   22   ราย 
2.3 หน่วยงานภายในกระทรวงอ่ืน ๆ   จำนวน   58   ราย 
2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใตค้ณะกรรมการพลังงาน จำนวน     6   ราย 
       นวิเคลียร์เพี่อสันติ   

3.  ผู้รับบริการ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควตา (Quota Sampling)  โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการเลือก
ตัวอย่างที่กำหนดโควตาของสัดส่วนขนาดตัวอย่างในกลุ่มย่อย (Subgroup) ไว้ล่วงหน้า และใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling : SRS) โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเลขสุ่มขึ้นมา ระหว่างหมายเลข 1 
ถึง N แล้วใช้คำสั่งให้เลือกหมายเลขตามจำนวนที่ต้องการ ดังนี้ 

 

ผู้รับบริการแบ่งตามด้าน 
จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม (แห่ง) 

ด้านวัสดุกัมมันตรังสี 50 

ด้านวัสดุนิวเคลียร์ 50 

ด้านเครื่องกำเนิดนิวเคลียร์ 50 

รวม 150 

ทั้งนี้ มีการแจกแบบสอบถามผ่านการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ ปส. เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจ 

4.3 ระยะเวลาในการสำรวจ 
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 ดำเนินการสำรวจจากบุคลากรภายใน ปส. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ ทั้ง 3 กลุ่ม และ
ดำเนินการประมวลผลการสำรวจ จำนวน 576 ชุด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 
5. กรอบแนวคิดในการสำรวจความคิดเห็น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม บุคลากร
ภายใน ปส. 

เพศ 
อายุ 

ระดับการศึกษา 
หน่วยงาน 

ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระยะเวลาที่ทำงานที่ ปส. 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ 
ปส.  

การติดต่อประสานงานจากทาง กยผ.กนผ. 
 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพศ 
อายุ 

ระดับการศึกษา 
หน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมหรือติดต่อกับ ปส. 
การใช้บริการของ ปส. 
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6. วิธีการดำเนินการสำรวจความคิดเห็น 

6.1 การสร้างเครื่องมือในการสำรวจ 
6.1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

  ใช้วิธีการสร้างแบบสอบถามในการสำรวจ โดยนำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
พ.ศ. 2566 – 2570 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด มากำหนดให้บุคลากรภายใน
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้ความเห็นชอบ 
  แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาที่ทำงานที่ ปส. การเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ปส. การติดต่อประสานกับ กยผ.กนผ. 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์สำนักงานฯ โดย
นำวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็น ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 
แบ่งเป็น 5 หมวด รูปแบบคำถามเป็นมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
  ระดับ  4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  ระดับ  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ  2 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
  ระดับ  1 หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
  ตอนที ่ 3 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของ
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นด้วยคำถาม 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติด้านใดบ้าง โดยแบ่งประเภทตามงานท่ีสำคัญของ ปส. ได้แก่ 

1) ด้านพัฒนากำลังคน เช่น การฝึกอบรม 
2) ด้านการสร้างความตระหนัก เช่น งานประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
3) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับความช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสำนักงานฯ 
4) ด้านการประสานด้านนโยบายและแผน และการจัดทำงบประมาณ   

  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็น ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบแบ่งเป็น 5 ตัวเลือก เป็นมาตรวัด
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้  
  ระดับ  5 หมายถึง  ผลกระทบมากที่สุด 
  ระดับ  4 หมายถึง  ผลกระทบมาก 
  ระดับ  3 หมายถึง  ผลกระทบปานกลาง 
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ระดับ  2 หมายถึง  ผลกระทบน้อย 
  ระดับ  1 หมายถึง  ผลกระทบน้อยที่สุด 
  3.2 ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานภายในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ผ่านมา เป็นคำถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เป็นคำถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

6.1.2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของสำนักงานปรมาณเูพือ่สันติ 
  ใช้วิธีการสร้างแบบสอบถามในการสำรวจ โดยนำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
พ.ศ. 2566 – 2570 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด มากำหนดให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้ความเห็นชอบ 
  แบบสอบถามมี 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนครั้งในการมีส่วนร่วมหรือติดต่อกับสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ด้านที่ได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์สำนักงานฯ โดย
นำวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็น ซึ่งเป็นแบบ
เลือกตอบ แบ่งเป็น 5 หมวด รูปแบบคำถามเป็นมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
  ระดับ  4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  ระดับ  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ  2 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
  ระดับ  1 หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวังต่อการให้บริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  โดย
แบ่งประเภทตามงานบริการของ ปส. ได้แก่ 

1) งานบริการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี 
2) งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 
3) งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ 
4) งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี 
5) งานบริการรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นด้วยคำถาม 3 รูปแบบ 
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 3.1 การรับบริการจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในงานบริการ 5 ด้าน เคยรับบริการในด้านใดบ้าง ซึ่ง
เป็นแบบตัวเลือก โดยสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 3.2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 5 ด้านของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ
แบ่งเป็น 5 ตัวเลือก เป็นมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ  5 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  ระดับ  4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  ระดับ  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  ระดับ  2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  ระดับ  1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
  3.3 ความต้องการและความคาดหวังต่อการให้บริการของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นคำถาม
ปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
  ตอนที ่ 4 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของ
สำนักงานปรมาณูเพ่ือ เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เป็นคำถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  การสำรวจครั้งนี้ได้กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด 
 

 
 
 
   

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสดุ = 5 – 1     =   0.80 

จำนวนชั้น      5 
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7. แผนการสำรวจความคิดเห็น 

 การสำรวจความคิดเห็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ต.ค 64 พ.ย 64 ธ.ค 64 ม.ค 65 
1. การวางแผนและการเตรียมงาน  
    - ศึกษารายละเอียดวิธีการดำเนินงานเพื่อสำรวจความคิดเห็น  
    - การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลผู้รับบริการเพ่ือสำรวจ
ความคิดเห็น 

    

2. การนำเสนอการสำรวจความคิดเห็นต่อผู้บริหารและผู้ตอบ
แบบสำรวจ  
    - การนำเสนอผู้บริหาร  
    - การส่งแบบสำรวจแก่ผู้ตอบแบบสำรวจ 

  
 

  

3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    - รวบรวมแบบสำรวจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากไปรษณีย์  
    - การลงแบบสำรวจข้อมูลในระบบ SPSS 

    

4. ขั้นตอนการประมวลผล  
    - การประมวลผล/วิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็น  
    - การจัดทำสรุปรายงานผลการสำรวจความคิดเห็น 

    

 
8. ผลการสำรวจความคิดเห็น 

การสำรวจความคิดเห็นจากการรวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสำรวจความ
คิดเห็นของบุคลากร ปส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง “ความคิดเห็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของ ปส.” มีผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด 230 ราย จากการส่งแบบสอบถาม 575 ราย ทั ้งนี ้มีการแจก
แบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ ปส. ทำให้มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าจำนวนแบบสอบถามที่ส่ง ไปยัง
หน่วยงาน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนค่าร้อยละจำแนกตามประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวนที่ส่ง

แบบสอบถาม 
จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. 323 129 39.94 
หน่วยงานภายใน อว. 16 17 106.25 
สถาบันอุดมศึกษา 22 28 127.27 

หน่วยงานภายในกระทรวงอ่ืนๆ 58 17 29.31 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้ พนส. 6 3 50 

ผู้รับบริการ 150 36 24 
รวม 575 230 40 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวม มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 230 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 โดยจำแนก
ตามประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามได้ คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. จำนวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.39 
หน่วยงานภายใน อว. จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.25 สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 
127.27 หน่วยงานภายในกระทรวงอื่น ๆ จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.31 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 50 และผู้รับบริการ จำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 40   

ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นบุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากบุคลากรภายใน ปส. 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ชาย 46 35.7 
หญิง 83 64.3 
รวม 129 100.00 

 จากตารางที่ 2 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 129 ราย โดยจำแนกตาม
เพศ พบว่า มีเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ จำนวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมา คือเพศ
ชายตอบแบบสอบถามจำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.3 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามอายุ 
อายุ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี 1 0.8 
20 – 30 ป ี 27 20.9 
31 – 40 ป ี 37 28.7 
41 – 50 ป ี 45 34.9 
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อายุ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
51 – 60 ป ี 19 14.7 
61 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 129 100.00 

 จากตารางที่ 3 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 129 ราย โดยจำแนกตาม
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจำนวนมากที่สุดคือ 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.9 
รองลงมาคือ คือ ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.7 

 ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 9 7 

ปริญญาตรี 70 54.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 50 38.8 

รวม 129 100.00 

 จากตารางที่ 4 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 129 ราย โดยจำแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวนมากที่สุด คือ 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 
54.2 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.8 

ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ส่วนกลาง 2 1.6 
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก) 27 20.9 
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และ
รังสี (กตส.) 

22 17.1 

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
(กอญ.) 

8 6.2 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐาน
กำกับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

19 14.7 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 33 25.6 
กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 3 2.3 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 7 5.4 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 3 2.3 
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจำ
ภูมิภาค (ปสภ.) 

5 3.9 

รวม 129 100.00 
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 จากตารางที่ 5 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 129 ราย โดยจำแนกตาม
หน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จำนวน 33 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 25.6 รองลงมา คือ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.9 
ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
1. ข้าราชการ 91 70.6 
1.1 ข้าราชการระดับบรหิารสงู, บริหาร
ต้น, อำนวยการสงู, อำนวยการตน้, 
เชี่ยวชาญ 

3 2.3 

1.2 ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 24 18.6 
1.3 ข้าราชการระดับชำนาญการ 22 17.1 
1.4 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 26 20.2 
1.5 ข้าราชการระดับชำนาญงาน 13 10.1 
1.6 ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 3 2.3 
2.พนักงานราชการ 34 26.3 
3.ลูกจ้างประจำ 4 3.1 

รวม 129 100.00 

 จากตารางที่ 6 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 129 ราย โดยจำแนกตาม
ตำแหน่งของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ จำนวน 91 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมา คือ พนักงานราชการ จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.3 

ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามระยะเวลาที่ทำงานที่ ปส. 
ระยะเวลาที่ทำงานที่ ปส. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ป ี 8 6.2 
1 - 5 ป ี 31 24 

6 - 10 ป ี 22 17 
11 - 15 ป ี 14 10.9 
16 - 20 ป ี 13 10.1 
21 - 25 ป ี 29 22.5 
26 ปี ขึ้นไป 12 9.3 

รวม 129 100.00 

 จากตารางที่ 7 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 129 ราย โดยจำแนกตาม
ระยะเวลาที่ทำงานที่ ปส. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาทำงานที่ ปส. 1 - 5 ปี จำนวน 31 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมา คือ ระยะเวลาทำงานที่ ปส. 21 - 25 ปี จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.5 
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ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ปส.  

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

ร้อยละ 

การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. เช่น การกําหนด
ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

47 36.4 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี และจัดทํางบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ/งานประจํา 

52 40.3 

การเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เช่น การประชุม
ทบทวนแผนจัดทําแผนงาน/โครงการ 

45 34.9 

การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดและโครงการ 46 35.7 
การร่วมจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 

20 15.5 

การเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 27 20.9 
การให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพ่ือจัดทํารายงาน 61 47.3 
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 34 26.4 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงมีการนับซ้ำ 

จากตารางที่ 8 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 129 ราย โดยจำแนกตาม
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ปส. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือ
จัดทํารายงาน จำนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมา คือ การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดและ
โครงการ จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.7 

ตารางท่ี 9 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามการติดต่อประสานงานจาก กยผ.กนผ.  
การติดต่อประสานงานจาก กยผ.กนผ จำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
ร้อยละ 

line 78 60.5 
E-Mail 105 81.4 

โทรศัพท์ 79 61.2 
โทรสาร 4 3.1 

หนังสือราชการ 64 49.6 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงมีการนับซ้ำ 
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จากตารางที่ 9 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 129 ราย โดยจำแนกตาม
การติดต่อประสานงานจาก กยผ.กนผ. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดต่อประสานงานกับ กยผ.กนผ ผ่าน
ทาง E-Mail จำนวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.4 รองลงมา คือ ติดต่อประสานงานกับ กยผ.กนผ ผ่านทาง
โทรศัพท ์จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.2 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ตารางท่ี 10 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส.  

ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.  วิสัยทัศน์ (Vision)  “เป็นองค์กร 
SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือ
ความปลอดภัยของ ผู้ใช ้ประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม” 

34 
(26.4) 

60 
(46.5) 

30 
(23.3) 

3 
(2.3) 

2 
(1.6) 

3.94 มาก 

2. ค่านิยม ATOMS 
A = Accountability (ความรบัผิดชอบ) 
T = Transparency (ความโปร่งใส) 
O = Observant (ใส่ใจในรายละเอียด) 
M = Masterful (เชี่ยวชาญ) 
S = SAFETY AND SECURITY  
(ความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัย) 

42 
(32.6) 

59 
(45.7) 

24 
(18.6) 

2 
(1.6) 

2 
(1.6) 

4.06 มาก 

3. พันธกิจ 
3.1 กำกับดูแลการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย 
และการพิทักษ์ความปลอดภัย 

44 
(34.1) 

62 
(48.06) 

20 
(15.5) 

1 
(0.78) 

2 
(1.6) 

4.12 มาก 

3.2 เฝ้าระวังภัย เตรยีมพร้อม และ
รับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

41 
(31.8) 

61 
(47.3) 

22 
(17.1) 

3 
(2.33) 

2 
(1.6) 

4.05 มาก 



 

     13 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัย 

42 
(32.6) 

60 
(46.51) 

22 
(17.05) 

4 
(3.1) 

1 
(0.8) 

4.07 มาก 

3.4 เสริมสร้างเครือข่าย 
พันธกรณี และความตกลงระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี 

40 
(31.01) 

60 
(46.51) 

25 
(19.4) 

3 
(2.33) 

1 
(0.8) 

4.05 มาก 

3.5 เผยแพร่ความรู้และสร้างการ
มีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ให้แก่ประชาชน 

31 
(24.03) 

65 
(50.4) 

27 
(21) 

5 
(3.9) 

1 
(0.8) 

3.93 มาก 

รวม 4.03 มาก 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสม วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.03 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และแสดงความคิดเห็น
แต่ละประเด็นดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision)   
 “เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ 
ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” มีค่าเฉลี่ย 3.94 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 ค่านิยม  
 ATOMS มีค่าเฉลี่ย 4.06 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 พันธกิจ 

 พันธกิจของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.04 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
1. กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 

ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.12 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 

4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.07 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี  มี
ค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.93 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 

1.  SMART ความหมายไม่ชัดเจน วิสัยทัศน์ยังไม่ท้าทาย 
2.  ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาที่องค์กรต้องการจะมุ่งเน้นในอนาคต ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ควร

ระบุไว้เป็นข้อความที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นและเป็นจุดหมาย
ปลายทางร่วมกันของสมาชิกในองค์กรและเป็นการตอบคำถามว่าองค์กรต้องการเป็นอะไรในอนาคต 

3.  ควรปรับให้สั้นและกระชับมากข้ึน 
4.  คำอธิบาย M และ A ดูกว้างเกินไป ควรจะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับภารกิจ ปส. มากกว่านี้ 
5.  พิจารณาเพ่ิมเรื่อง Sustainability , resilience 
6.  ควรปรับให้เป็นภาษาไทยล้วน 
7. เป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องตีความต่อว่า SMART หมายความว่าอย่างไร ทำให้ไม่สามารถเห็นภาพชัดเจน

ตรงกันได้ทั้งองค์กร 

 ค่านิยม 
1. O= Achievement-Oriented มุ่งผลสัมฤทธิ์ S= standard ได้มาตรฐานสากล 
2. S ควรมีให้ครบทั้ง 3S  
3. ควรใช้คำประเภทเดียวกัน (อาจเปลี่ยนเป็น observance และ mastery), S ควรรวมถึง Safeguards ด้วย 
4. ค่านิยมกับวิสัยทัศน์มีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะมีความซ้ำซ้อนในเรื่องของ Transparency 
5. ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่ของ ปส. เท่าใดนัก 
6. บางอันไม่สื่อถึงค่านิยมจริงๆของ ปส. 
7. พิจารณา outcome-oriented approach ในการทำงาน ให้ระเบียบเป็นเครื ่องม ือสนับสนุน

คนทำงานมากกว่าเป็นอุปสรรค 

พันธกิจ 
1. พันธกิจเหมาะสมแต่กว้างเกินไป งานหลักของ ปส. คือ การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส่วน

งานวิจัยเป็นเพียงส่วนที่ช่วยให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรแบ่งงานบางส่วนไป outsources จะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพงานได้ 
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2. พันธกิจต้องระบุถึงบทบาทหน้าที่ที่จําเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

3. พันธกิจยาวไป คำว่ากำกับดูแลอาจจะครอบคลุมข้ออ่ืนๆบ้างแล้ว 

ตารางท่ี 11 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ ยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
ประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแล
ตามมาตรฐานสากล 

34 
(26.4) 

69 
(53.5) 

25 
(19.4) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 

4.05 
 

มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

34 
(26.4) 

62 
(48.1) 

29 
(22.5) 

2 
(1.6) 

2 
(1.6) 

3.96 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

33 
(25.6) 

67 
(52) 

27 
(21) 

1 
(0.8) 

1 
(0.8) 

4.01 
 

มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการสื่อสาร
ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

32 
(24.8) 

67 
(52) 

28 
(21.7) 

1 
(0.8) 

1 
(0.8) 

3.99 มาก 

รวม 4.00 มาก 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสมต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และแสดงความคิดเห็นแต่ละ
ประเด็นดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.05 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.01 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
มีค่าเฉลี่ย 3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 
ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

ทุกหัวข้อหรือประเด็นในยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อให้ท้ายที่สุดขององค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร กล่าวคือ หากจะมองจากล่างบนพ้ืนฐานทุกโครงการจะต้องเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์
และสามารถสนับสนุนให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์ 

ตารางท่ี 12 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ เป้าประสงค์ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
: ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย
จากการกำกับดูแลของ ปส. 

33 
(25.6) 

68 
(52.71) 

27 
(21) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 

4.03 มาก 

2.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
: งานวิจัยและพัฒนาสามารถ
สนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยของ ปส. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

35 
(27.13) 

61 
(47.3) 

28 
(21.7) 

5 
(4) 

0 
(0) 

3.98 มาก 

3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
: มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
กำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

33 
(25.6) 

65 
(50.4) 

30 
(23.3) 

0 
(0) 

1 
(0.8) 

4.00 มาก 

4.1.1 เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ : 1. ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

31 
(24.03) 

68 
(52.71) 

27 
(21) 

3 
(23.26) 

0 
(0) 

3.98 มาก 
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ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4.1.2 เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ : 2. บุคลากรด้านการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมี
ความรู้ความเชีย่วชาญที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี 
(Engagement) 

34 
(26.36) 

66 
(51.16) 

26 
(20.16) 

3 
(2.33) 

0 
(0) 

4.02 มาก 

4.1.3 เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ : 3. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(Interested Parties) มีความรู้และ
ความตระหนักด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรแ์ละรังสีและความรูเ้กี่ยวกับ
ภารกิจของ ปส. 

30 
(23.26) 

71 
(55.04) 

25 
(19.4) 

3 
(2.33) 

0 
(0) 

3.99 มาก 

4.1.4 เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ : 4. ประชาชน 
รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์
และรังสี และภารกิจของ ปส. 

29 
(22.5) 

67 
(52) 

27 
(21) 

5 
(4) 

1 
(0.8) 

3.91 มาก 

รวม 3.98 มาก 

 จากตารางที ่ 12 พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสมต่อ 
เป้าประสงค์ ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และแสดงความคิดเห็นแต่ละ
ประเด็นดังนี ้
 เป้าประสงค ์1.1  ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการกำกับดูแลของ ปส. มี
ค่าเฉลี่ย 4.03 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 เป้าประสงค์ 2.1 งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยของ ปส. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 เป้าประสงค ์3.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.00 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เป้าประสงค์ 4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เป้าประสงค ์4.1.2 บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
กับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี (Engagement) มีค่าเฉลี่ย 4.02 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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เป้าประสงค์ 4.1.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เป้าประสงค์ 4.1.4 ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 
3.91 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตารางท่ี 13 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ ตัวชี้วัดของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.2.1 ตวัชี้วัด : ร้อยละของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

29 
(22.5) 

64 
(49.6) 

29 
(22.5) 

5 
(3.9) 

2 
(1.6) 

3.88 มาก 

1.2.2 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาการกำกับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

33 
(25.6) 

69 
(53.5) 

26 
(20.2) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 

4.04 มาก 

1.2.3 ตวัชี้วัด : ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับ
ปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่
กำหนด 

32 
(24.8) 

71 
(55) 

21 
(16.3) 

4 
(3.1) 

1 
(0.8) 

4.00 มาก 

2.2 ตัวชีว้ัด : ร้อยละความสำเร็จใน
การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่
พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี ตามแผนที่กำหนด 

29 
(22.5) 

65 
(50.4) 

29 
(22.5) 

3 
(2.3) 

3 
(2.3) 

3.88 มาก 

3.2.1 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

29 
(22.5) 

68 
(52.7) 

30 
(23.3) 

2 
(1.6) 

0 
(0) 

3.96 มาก 

3.2.2 ตวัชี้วัด : สัดส่วนของ
กฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มี
เนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

29 
(22.5) 

72 
(55.8) 

24 
(18.6) 

3 
(2.3) 

1 
(0.8) 

3.97 มาก 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

3.2.3 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ของระบบการบริหารจัดการในการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล 

29 
(22.5) 

68 
(52.7) 

26 
(20.2) 

5 
(3.9) 

1 
(0.8) 

3.92 มาก 

3.2.4 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทาง
สันติของประเทศผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

31 
(24) 

65 
(50.4) 

31 
(24) 

2 
(1.6) 

0 
(0) 

3.97 มาก 

3.2.5 ตวัชี้วัด : ระดับความสำเร็จ
ของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน 

32 
(24.8) 

67 
(52) 

26 
(20.2) 

4 
(3.1) 

0 
(0) 

3.98 มาก 

3.2.6 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการยกระดับห้องปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

32 
(24.8) 

65 
(50.4) 

28 
(21.7) 

3 
(2.3) 

1 
(0.8) 

3.96 มาก 

4.2.1 ตวัชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม 

33 
(25.6) 

61 
(47.3) 

31 
(24) 

4 
(3.1) 

0 
(0) 

3.95 มาก 

4.2.2 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ปส. 

32 
(24.8) 

61 
(47.3) 

33 
(25.6) 

1 
(0.8) 

2 
(1.6) 

3.93 มาก 

4.2.3 ตวัชี้วัด : ร้อยละของ
บุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อ
องค์กรที่ดีและความตระหนักใน
ค่านิยมขององค์กร 

31 
(24) 

65 
(50.4) 

27 
(21) 

6 
(4.7) 

0 
(0) 

3.94 มาก 

4.2.4 ตวัชี้วัด : ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร
ตามท่ีคาดหวัง 

29 
(22.5) 

65 
(50.4) 

30 
(23.3) 

5 
(4) 

0 
(0) 

3.91 มาก 

รวม 3.95 มาก 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสมต่อ ตัวชี้วัด 
ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.95 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และแสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 
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 ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 
มีค่าเฉลี่ย 3.88 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล  มีค่าเฉลี่ย 4.04  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด   
มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย 3.88 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และ
รังสี มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.2 สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี  มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.3 ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล  มีค่าเฉลี่ย 3.92 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.5 ระดับความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน  
มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 3.2.6 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.96 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ย 3.95 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส.  มีค่าเฉลี่ย 
3.93 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 4.2.3 ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมของ
องค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.94 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ตัวชี้วัด 4.2.4 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คาดหวัง  มีค่าเฉลี่ย 3.91 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของ ปส. 

1. ตัวชี้วัดบางตัวมีความทับซ้อน บางตัวไม่ค่อยชัดเจนว่าจะมีขอบเขตการดำเนินการอย่างไร 

ตารางท่ี 14 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ กลยุทธ์ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมศักยภาพการกำกับ
ดูแลความปลอดภยัทางนวิเคลียร์และ
รังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

31 
(24) 

74 
(57.4) 

23 
(17.8) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 

4.05 มาก 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการกำกับดแูลความ
มั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความ
มั่นคงของประเทศและนานาชาต ิ

31 
(24) 

75 
(58.1) 

22 
(17.1) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 

4.05 มาก 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พิทักษ์ความปลอดภัย
ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

33 
(25.6) 

66 
(51.2) 

27 
(20.9) 

2 
(1.6) 

1 
(0.8) 

3.99 มาก 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

34 
(26.4) 

64 
(49.6) 

26 
(20.2) 

3 
(2.3) 

2 
(1.6) 

3.97 มาก 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

33 
(25.6) 

66 
(51.2) 

24 
(18.6) 

5 
(3.9) 

1 
(0.8) 

3.97 มาก 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบรหิารจัดการ
ด้านการกำกับดูแลนวิเคลยีร์และรงัสี 

32 
(24.8) 

68 
(52.7) 

26 
(20.2) 

3 
(2.3) 

0 
(0) 

4.00 มาก 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบดิจิทัล
ด้านการกำกับดูแลและการ
ให้บริการ 

33 
(25.6) 

63 
(48.8) 

29 
(22.5) 

3 
(2.3) 

1 
(0.8) 

3.96 มาก 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 

31 
(24) 

63 
(48.8) 

29 
(22.5) 

5 
(3.9) 

1 
(0.8) 

3.91 มาก 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการกำกับดูแลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

35 
(27.1) 

63 
(48.8) 

28 
(2.7) 

2 
(1.6) 

1 
(0.8) 

4.00 มาก 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายในเพื่อ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อ
สาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ 

31 
(24) 

66 
(51.2) 

29 
(22.5) 

3 
(2.3) 

0 
(0) 

3.97 มาก 

รวม 3.99 มาก 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสมต่อ กลยุทธ์ 
ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และแสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 
 กลยุทธ์ที ่ 1.1 เพิ ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์และรังส ีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศและ
นานาชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 
3.99 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี  มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี  มีค่าเฉลี่ย 3.91 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายในเพ่ือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ์   
มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
1. วิสัยทัศน์ครอบคลุมดีมาก มีการแสดงกลยุทธ์และเป้าหมายชัดเจน แต่ในบางประเด็นยังมีความสับสน

ในแนวทางปฏิบัติ  
2. การยกระดับ ควรเป็นการที่ ปส. มีในสิ่งนั้นอยู่แล้ว แล้วทำให้ดีขึ้น ไม่ใช่เป็นการสร้างหรือพัฒนาขึ้น

มาใหม่ ซึ่งอาจทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของ ปส. เช่น ตัวชี้วัด
ในกรณีที่ยกระดับ ควรวัดจากการดำเนินการเดิมเทียบกับของใหม่ ไม่ใช้วัดจากการดำเนินการว่าได้ตามระดับที่
กำหนดหรือไม่ ในส่วนของการวิจัย ซึ่งเป้นภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของ ปส. คือการกำกับดูแลความปลอดภัยฯ 
ขอให้เน้นเฉพาส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการกำกับดูแลเท่านั้น 

3. ควรมีการเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ PMQA มากยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของสำนักงานปรมาณเูพื่อสันติ 

ตารางท่ี 15 ข้อมูลความคิดเห็นต่อสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับผลกระทบ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้านการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

17 
(13.2) 

66 
(51.2) 

36 
(28) 

9 
(7) 

1 
(0.8) 

3.69 มาก 

2. ด้านการวิจัยและพัฒนา 17 
(13.2) 

52 
(40.3) 

41 
(31.8) 

16 
(12.4) 

3 
(2.3) 

3.50 มาก 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

14 
(10.9) 

49 
(38) 

53 
(41.1) 

12 
(9.3) 

1 
(0.8) 

3.49 มาก 

4. ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและการสื่อสารด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

28 
(21.7) 

46 
(35.7) 

45 
(34.9) 

9 
(7) 

1 
(0.8) 

3.71 มาก 

รวม 3.59 มาก 

 จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับผลกระทบต่อสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.59 มีผลกระทบอยู่ในระดับมาก 
และแสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 

ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 3.69 มีผลกระทบอยู่ในระดับมาก  
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ด้านการวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ย 3.50 มีผลกระทบอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  มีค่าเฉลี่ย 3.49 มีผลกระทบ
อยู่ในระดับมาก 
 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  มีค่าเฉลี่ย 
3.71 มีผลกระทบอยู่ในระดับมาก 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) ที่ผ่านมา 

1. การเดินทางด้วยรถสาธารณะมีความลำบากและมีความเสี่ยงสูง  
2. การประชุมหารือด้วยระบบออนไลน์ ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพลดลง 
3. การทำงานขาดความต่อเนื่อง และอาจจะล่าช้าในด้านเอกสาร การต้อง Work From Home ทำให้

การสื่อสารระหว่างกันคลาดเคลื่อน ยากต่อการทำงาน 
4. ติดตามงานหรือประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆได้ยาก ประสิทธิภาพของการติดต่อประสานงานลดลง 

ติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานที่บ้านลำบาก อยากให้ระบุการขอข้อมูลการติดต่องานระหว่าง  Work From Home ให้
ชัดเจนกว่านี้ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีความล่าช้า ต้องติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ทำ
ให้การสื่อสารอาจเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้ 

5. ที่พักอาศัยไม่สะดวกหรือเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน Work From Home นานๆ มักจะ
เสพติดกับการได้อยู่บ้านนานๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดน้อยลง สภาพแวดล้อมในการทำงานแยล่ง 
โดยมีสาเหตุมาจากการทำงานที่บ้านคนเดียวขาดปฏิสัมพันธ์จากคนรอบข้าง การประสานงานที่ยากลำบากมากขึ้น 
ชั่วโมงการทำงานที่ไม่แน่นอน ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดระหว่างเวลางานและเวลาส่วนตัว ทำให้กระทบชีวิตส่วนตัวมาก
พอสมควร ปัจจัยทั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเครียดในการทำงาน และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานลดลง 
รวมทั้งส่งผลต่อมิติด้านความผูกพันของบุคลากรด้วย 

6. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
7. ความไม่พร้อมของอุปกรณ์การทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับการทำงานที่บ้าน หรือ 

ความไม่พร้อมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต บุคลากรต้องเสียค่าอินเตอร์เน็ตเองซึ่งเป็นภาระของบุคลากร เนื่องจากใน
การประชุมต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ดังนั้น สำนักงานฯ ควรจัดซื้อเทคโนโลยีสำหรับการประชุม และ
สนับสนุนค่าอินเตอร์แก่บุคลากร การทำงาน Work From Home อาจส่งผลกระทบต่อความผูกพันภายในองค์กร 
จึงควรมีกิจกรรมที่สร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 8. ขาดการประชุมแบบปกติ ทำให้ได้ผลสำเร็จจากการประชุมลดลง โดยเฉพาะกับเครือข่ายร่วม
ปฏิบัติงาน ไม่สามารถจัดการประชุม อบรม สัมมนา แบบปกตไิด้ตามกำหนด และไม่มีแนวทางหรือวิธีแก้ไขปัญหา
ที่ชัดเจน 
 9. ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนงาน 
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 10. การปฏิบัติราชการ ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ขาดภาวะผู้นำที่ดี การดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชา ควร
ประเมินผลจาก ล่างขึ้นบน และขาดการสั่งการที่รวดเร็วชัดเจนทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือการวางแผนเพ่ือ
รองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ ซึ่งสามารถทำได้ แต่ไม่มีการวางแผนไว้ จนทำให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อ
สถานการณ์แพร่ระบาดมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. ควรมีการจัดประชุม หรือทำความเข้าใจเพ่ือนำแผนไปปฏิบัติได้จริง สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น 

2. สำนักงานยังไม่มียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อการนำใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีซึ่งทำให้
ประสบปัญหาการร่วมมือทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  
ไม่เน้นการวิจัยเพื่อนำไปใช้กำกับดูแลเหมือน ปส. ทำให้เป็นข้อจำกัดในการร่วมวิจัยและขอทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ  แม้แต่
องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลีย (ANSTO) ของประเทศออสเตรเลีย ก็ยังสามารถทำงานวจิัย
เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้/กำกับดูแลได้พร้อมกัน จึงควรเพ่ิมยุทธศาสตร์นี้เพ่ิมเติม 

3. ควรให้มีระบบการทำงานต่าง ๆ  เพื่อรองรับการ Work From Home เพื่อให้งานต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก เน้น
การทำงานออนไลน์ ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

4. ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมถึงระดับบุคคล แทนการใช้อีเมล์สั ่งการ  และควร
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานที่บ้านได้  

5. เสนอระบบงานแบบ top-down เพื ่อจัดการทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพ การวางนโยบายและ
ตัดสินใจและรับผิดชอบการตัดสินใจโดยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทำงานตามโปรโตคอล  พิจารณาให้ระเบียบและงาน
สนับสนุน เช่น งานพัสดุ มีเจ้าหน้าที่พัสดุที่ทราบและมีความแม่นยำเรื่องระเบียบเป็นผู้ดำเนินการหลัก 

6. ควรมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือให้ประสิทธิภาพการประสานงาน 
7. นิยามและหลักการบางเรื่องไม่ตรงกับมาตรฐานสากล ควรสั้นกระชับกว่านี้ ขอบเขตแต่ละส่วนมี 

ความคลุมเครือกับผู้นำนโยบายไปใช้ 
8. การดำเนินงานในอนาคต ต้องการให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงการดำเนินงานโดยยึดโยงกับแผนปฏิบัติ

ราชการและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
9. ควรสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากร ปส. มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการสร้างสรรค์

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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ความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ของ ปส. เปรียบเทียบระหว่างข้าราชการ
และพนักงานราชการ 

ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบระดับความเหมาะสมต่อ วิสัยทศัน์ ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

ข้าราชการ แปลผล พนักงานราชการ แปลผล 
1.  วิสัยทัศน์ (Vision)  “เป็นองค์กร 
SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือ
ความปลอดภัยของ ผู้ใช ้ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม” 

3.85 มาก 4.24 มากที่สุด 

2. ค่านิยม ATOMS 
A = Accountability (ความรบัผิดชอบ) 
T = Transparency (ความโปร่งใส) 
O = Observant (ใส่ใจในรายละเอียด) 
M = Masterful (เชี่ยวชาญ) 
S = SAFETY AND SECURITY  
(ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย) 

3.98 มาก 4.38 มากที่สุด 

3. ค่านิยม ATOMS 
3.1 กำกับดูแลการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และ
การพิทักษ์ความปลอดภัย 

4.12 มาก 4.18 มาก 

3.2 เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และ
รับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.02 มาก 4.21 มากที่สุด 

3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุน
การกำกับดูแลความปลอดภัย 

4.02 มาก 4.26 มากที่สุด 

3.4 เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี 
และความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

4.04 มาก 4.12 มาก 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

ข้าราชการ แปลผล พนักงานราชการ แปลผล 
3.5 เผยแพร่ความรู้และสร้างการมี
ส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชาชน 

3.93 มาก 4.00 มาก 

ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบระดับความเหมาะสมต่อ ยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

ข้าราชการ แปลผล พนักงานราชการ แปลผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
ประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแล
ตามมาตรฐานสากล 

4.01 มาก 4.26 มากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

3.91 มาก 4.15 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับ
ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

3.52 มาก 4.12 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการสื่อสาร
ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

3.96 มาก 4.18 มาก 

 

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบระดับความเหมาะสมต่อ เป้าประสงค์ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

ข้าราชการ แปลผล พนักงานราชการ แปลผล 
1.1 เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม
มีความปลอดภัยจากการกำกับดูแลของ 
ปส. 

4.01 มาก 4.18 มาก 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

ข้าราชการ แปลผล พนักงานราชการ แปลผล 
2.1 เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : งานวิจัย
และพัฒนาสามารถสนบัสนนุการกำกับ
ดูแลความปลอดภยัของ ปส. ให้มี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

3.93 มาก 4.15 มาก 

3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

3.99 มาก 4.09 มาก 

4.1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

3.92 มาก 4.24 มากที่สุด 

4.1.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
2. บุคลากรด้านการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับภารกิจ 
และมีความผูกพันองค์กรที่ดี 
(Engagement) 

3.97 มาก 4.24 มากที่สุด 

4.1.3 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3. ผู้
ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) มคีวามรู้
และความตระหนักด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรแ์ละรังสีและความรูเ้กี่ยวกับ
ภารกิจของ ปส. 

3.95 มาก 4.21 มากที่สุด 

4.1.4 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
4. ประชาชน รับทราบข้อมูล
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และ
ภารกิจของ ปส. 

3.87 มาก 4.12 มาก 
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ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบระดับความเหมาะสมต่อ ตัวช้ีวัดของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

ข้าราชการ แปลผล พนักงานราชการ แปลผล 
1.2.1 ตวัชี้วัด : ร้อยละของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

3.79 มาก 4.15 มาก 

1.2.2 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาการกำกับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

4.02 มาก 4.18 มาก 

1.2.3 ตวัชี้วัด : ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณ
รังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 

3.95 มาก 4.21 มากที่สุด 

2.2 ตัวชีว้ัด : ร้อยละความสำเร็จใน
การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่
พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี ตามแผนที่กำหนด 

3.86 มาก 4.00 มาก 

3.2.1 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์
และรังสี 

3.52 มาก 4.15 มาก 

3.2.2 ตวัชี้วัด : สัดส่วนของ
กฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มี
เนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์
และรงัสี 

3.95 มาก 4.12 มาก 

3.2.3 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ของระบบการบริหารจัดการในการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล 

3.87 มาก 4.18 มาก 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

ข้าราชการ แปลผล พนักงานราชการ แปลผล 
3.2.4 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทาง
สันติของประเทศผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

3.92 มาก 4.18 มาก 

3.2.5 ตวัชี้วัด : ระดับความสำเร็จ
ของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน 

3.95 มาก 4.15 มาก 

3.2.6 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการยกระดับห้องปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

3.90 มาก 4.21 มากที่สุด 

4.2.1 ตวัชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม 

3.90 มาก 4.21 มากที่สุด 

4.2.2 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ปส. 

3.88 มาก 4.44 มากที่สุด 

4.2.3 ตวัชี้วัด : ร้อยละของ
บุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อ
องค์กรที่ดีและความตระหนักใน
ค่านิยมขององค์กร 

3.85 มาก 4.24 มากที่สุด 

4.2.4 ตวัชี้วัด : ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร
ตามท่ีคาดหวัง 

3.86 มาก 4.15 มาก 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบระดับความเหมาะสมต่อ กลยุทธ์ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

ข้าราชการ แปลผล พนักงานราชการ แปลผล 
กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมศักยภาพการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

4.01 มาก 4.21 มากที่สุด 



 

     31 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเฉลี่ย 

ข้าราชการ แปลผล พนักงานราชการ แปลผล 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการกำกับดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับ
เครือข่ายความมั่นคงของประเทศ
และนานาชาติ 

4.03 มาก 4.18 มาก 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พิทักษ์ความ
ปลอดภัยให้สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

3.93 มาก 4.24 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

3.93 มาก 4.15 มาก 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3.91 มาก 4.12 มาก 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหาร
จัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์
และรังสี 

3.97 มาก 4.18 มาก 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบดิจิทัล
ด้านการกำกบัดูแลและการ
ให้บริการ 

3.93 มาก 4.15 มาก 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

3.87 มาก 4.15 มาก 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการกำกับดูแลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

3.97 มาก 4.18 มาก 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายในเพื่อ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อ
สาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ 

3.92 มาก 4.18 มาก 
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 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าข้าราชการ และพนักงานราชการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างน่าสนใจในเรื่องการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. จึงอาจสรุปได้ว่า พนักงานราชการ  
มีความเห็นว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ 

 

ชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 

ตารางท่ี 21 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามเพศ 
เพศ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ชาย 48 47.5 
หญิง 53 52.5 
รวม 101 100 

 จากตารางที ่21 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 101 ราย โดยจำแนกตามเพศ พบว่า 
มีเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ จำนวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา คือเพศชายตอบแบบสอบถาม
จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.5 
 

ตารางท่ี 22 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามอายุ 
อายุ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี - - 
20 – 30 ป ี 13 12.8 
31 – 40 ป ี 24 23.8 
41 – 50 ป ี 37 36.6 
51 – 60 ป ี 22 21.8 
61 ปีขึ้นไป 5 5 

รวม 101 100 

 จากตารางที่ 22 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 101 ราย โดยจำแนกตามอายุ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจำนวนมากที่สุดคือ 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาคือ คือ 
ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.8 ช่วงอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.8 ช่วงอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.8  และช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 5 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 5 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 23 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 2 2 

ปริญญาตรี 50 49.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 49 48.5 

รวม 101 100 

 จากตารางที่ 23 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 101 ราย โดยจำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวนมากที่สุด คือ 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.5 
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.5 และระดับการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2  
 

ตารางท่ี 24 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

17 16.7 

หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจของ ปส. 

17 16.7 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ/
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

3 3 

ผู้รับบริการ 36 35.6 
อ่ืนๆ 28 28 

รวม 101 100 

 จากตารางที่ 24 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 101 ราย โดยจำแนกตาม
หน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการ มีจำนวนมากที่สุด คือ 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมา 
คือ อ่ืน ๆ  จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7 เท่ากันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปส. 
จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7 และผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จำนวน 3 
ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 25 แสดงจำนวนค่ารอ้ยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามจำนวนครั้งในการมีส่วนร่วมหรือติดต่อกับ ปส. 
จำนวนครั้ง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
1 – 3 ครั้ง 58 57.4 
4 – 6 ครั้ง 18 17.8 
7 – 8 ครั้ง 3 3 
9 ครั้งข้ึนไป 13 12.9 

ไม่เคยติดต่อกับ ปส. 9 8.9 
รวม 101 100 

 จากตารางที่ 25 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 101 ราย โดยจำแนกตาม
จำนวนครั้งในการมีส่วนร่วมหรือติดต่อกับ ปส. พบว่า จำนวน 1 – 3 ครั้ง มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 58 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 57.4 รองลงมา จำนวน 4 – 6 ครั้ง จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.8 จำนวน 9 ครั้งขึ้นไป จำนวน 13 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 12.9 ไม่เคยติดต่อกับ ปส. จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.9 และจำนวน 7 – 8 ครั้ง จำนวน 3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 26 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจำแนกตามด้านการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

ด้านการรับบริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ด้านแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

18 17.8 

ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 

18 17.8 

ด้านการจัดทำงบประมาณ 3 3 
ด้านการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด
ประจำปีงบประมาณ 

7 6.9 

ด้านการเข้าร่วมประชุม เข้าร่วม
กิจกรรม 

46 45.5 

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 35 34.7 
อ่ืนๆ 5 5 

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงมีการนับซ้ำ 

จากตารางที่ 26 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 101 ราย โดยจำแนกตามด้านการ
รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พบว่า ด้านการเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน
มากที่สุด จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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34.7 ด้านแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 มีจำนวนเท่ากันที่ 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.8 ด้านการจัดทำรายละเอียด
ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9 อ่ืน ๆ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 และด้านการจัดทำ
งบประมาณ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลำดับ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ตารางท่ี 27 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส.  

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.  วิสัยทัศน์ (Vision)  “เป็นองค์กร 
SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือ
ความปลอดภัยของ ผู้ใช ้ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม” 

43 
(42.6) 

44 
(43.6) 

12 
(11.9) 

2 
(2) 

0 
(0) 

4.27 มากที่สุด 

2. ค่านิยม ATOMS 
A = Accountability (ความรบัผิดชอบ) 
T = Transparency (ความโปร่งใส) 
O = Observant (ใส่ใจในรายละเอียด) 
M = Masterful (เชี่ยวชาญ) 
S = SAFETY AND SECURITY  
(ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย) 

48 
(47.5) 

43 
(42.6) 

10 
(9.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.38 มากที่สุด 

3. ค่านิยม ATOMS 
3.1 กำกับดูแลการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และ
การพิทักษ์ความปลอดภัย 

52 
(40.3) 

43 
(33.3) 

6 
(4.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.46 มากที่สุด 

3.2 เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และ
รับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 

51 
(39.5) 

41 
(31.8) 

9 
(7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.42 มากที่สุด 

3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

43 
(33.3) 

47 
(36.4) 

11 
(8.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.32 มากที่สุด 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุน
การกำกับดูแลความปลอดภัย 
3.4 เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี 
และความตกลงระหว่างประเทศด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

42 
(32.6) 

47 
(36.4) 

12 
(9.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.30 มากที่สุด 

3.5 เผยแพร่ความรู้และสร้างการมี
ส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชาชน 

50 
(38.8) 

37 
(28.7) 

14 
(10.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.36 มากที่สุด 

รวม 4.36 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสม วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และแสดงความ
คิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
 “เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ 
ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” มีค่าเฉลี่ย 4.27 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ค่านิยม  
 ATOMS มีค่าเฉลี่ย 4.38 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

พันธกิจ 

พันธกิจของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
1. กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 

ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.46 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 

4.42 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการ

กำกับดูแลความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.32 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี  มี

ค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

1. วิสัยทัศน์ ควรเป็นการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับคำอธิบายภายใต้แนวคิด SMART OAP และควรขยายให้ครอบคลุม
การกำกับดูแลการใช้รังสีซึ่งเป็นภารกิจที่กำหนดในกฎกระทรวง 

2. นอกจากเรื่องการกำกับดูแลแล้วควรเพิ่มในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย เช่น เรื่องการพัฒนาใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีเชิงสร้างสรรค์ 

3. ระยะเวลาของแผน เมื่อมีผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ควรขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก 

4. ในวิสัยทัศน์ของ ปส. ที่เน้นในเรื่องของการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากลเป็นหลัก  
งานบริการด้านมาตรวิทยารังสี หากหน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการเอง หน่วยงานใดจะเป็นผู้ตรวจสอบ 

5. ควรใช้คำว่า “เป็นองค์กร SMART ในระบบสากลด้านการกำกับ…” 

ค่านิยม 
1. ควรจะมี standard ในค่านิยมเพราะปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบ 
2. S ควรจะเพ่ิม safeguards เข้าไปด้วย 
3. ควรมีการใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น 

พันธกิจ 
1. ควรมีการเผยพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์หรืออื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชน

เข้าใจและเขา้ถึงได้ง่ายขึ้น 
2. ปส. ควรเป็นหน่วยงานในการพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีเพื่อประโยชน์ของประเทศ เช่น 

พัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน ด้านการแพทย์ เป็นต้น 
3. ข้อ 3.5 เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ

รังสีให้แก่ประชาชน กล่าวถึงความปลอดภัยของผู้ใช้  ประชาชน และสิ่งแวดล้อม จึงไม่แน่ใจว่าขาดความปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม ่

4. ควรเพิ่มความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต 
5. ควรเพิ่มพันธกิจในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 28 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ ยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
ประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแล
ตามมาตรฐานสากล 

41 
(31.8) 

52 
(40.3) 

8 
(6.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.33 มากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

45 
(35) 

45 
(35) 

11 
(8.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.34 มากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

44 
(34.1) 

50 
(38.8) 

7 
(5.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.37 มากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการสื่อสาร
ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

50 
(38.8) 

43 
(33.3) 

8 
(6.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.42 มากที่สุด 

รวม 4.37 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 28 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และแสดงความคิดเห็น
แต่ละประเด็นดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 
4.33 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.34 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี   
มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.42 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 29 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ เป้าประสงค์ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจาก
การกำกับดูแลของ ปส. 

45 
(35) 

47 
(36.4) 

9 
(7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.36 มากที่สุด 

2.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
งานวิจัยและพัฒนาสามารถ
สนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

44 
(34.1) 

49 
(38) 

8 
(6.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.36 มากที่สุด 

3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

43 
(33.3) 

50 
(38.8) 

8 
(6.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.35 มากที่สุด 

4.1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

45 
(35) 

50 
(38.8) 

6 
(4.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.39 มากที่สุด 

4.1.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
2. บุคลากรด้านการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับภารกิจ และ
มีความผูกพันองค์กรที่ดี 
(Engagement) 

45 
(35) 

45 
(35) 

11 
(8.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.34 มากที่สุด 

4.1.3 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
3. ผู้ที่เก่ียวข้อง (Interested 
Parties) มีความรู้และความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีและความรู้
เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. 

46 
(35.7) 

47 
(36.4) 

8 
(6.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.38 มากที่สุด 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

4.1.4 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
4. ประชาชน รับทราบข้อมูล
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และ
ภารกิจของ ปส. 

47 
(36.4) 

44 
(34.1) 

10 
(7.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.37 มากที่สุด 

รวม 4.36 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 29 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสม 
เป้าประสงค์ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และแสดงความคิดเห็น
แต่ละประเด็นดังนี้ 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการ
กำกับดูแลของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
ของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีความเหมาะสมอย ู ่ ใน
ระดับมากท่ีสุด 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2. บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี (Engagement) มีค่าเฉลี่ย 4.34 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3. ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส.  มีค่าเฉลี่ย 4.38 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4. ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และ
ภารกิจของ ปส. มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 30 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ ตัวชี้วัดของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.2.1 ตวัชี้วัด : ร้อยละของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

40 
(31) 

51 
(39.5) 

10 
(7.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.30 มากที่สุด 

1.2.2 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาการกำกับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

38 
(29.5) 

49 
(38) 

12 
(9.3) 

2 
(1.6) 

0 
(0) 

4.22 มากที่สุด 

1.2.3 ตวัชี้วัด : ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับ
ปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่
กำหนด 

39 
(30.2) 

53 
(41.1) 

9 
(7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.30 มากที่สุด 

2.2 ตัวชีว้ัด : ร้อยละความสำเร็จใน
การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่
พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี ตามแผนที่กำหนด 

40 
(31) 

53 
(41.1) 

8 
(6.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.32 มากที่สุด 

3.2.1 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์
และรังสี 

38 
(29.5) 

53 
(41.1) 

10 
(7.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.28 มากที่สุด 

3.2.2 ตวัชี้วัด : สัดส่วนของ
กฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มี
เนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

42 
(32.6) 

47 
(36.4) 

12 
(9.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.30 มากที่สุด 

3.2.3 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ของระบบการบริหารจัดการในการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล 

35 
(27.1) 

56 
(43.4) 

10 
(7.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.25 มากที่สุด 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

3.2.4 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทาง
สันติของประเทศผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

36 
(28) 

54 
(42) 

11 
(8.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.25 มากที่สุด 

3.2.5 ตวัชี้วัด : ระดับความสำเร็จ
ของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน 

41 
(31.8) 

47 
(36.4) 

11 
(8.5) 

2 
(1.6) 

0 
(0) 

4.26 มากที่สุด 

3.2.6 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการยกระดับห้องปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

39 
(30.2) 

52 
(40.3) 

9 
(7) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 

4.28 มากที่สุด 

4.2.1 ตวัชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม 

41 
(31.8) 

50 
(38.8) 

10 
(7.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.31 มากที่สุด 

4.2.2 ตวัชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จ
ในการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ปส. 

42 
(32.6) 

48 
(37.2) 

11 
(8.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.31 มากที่สุด 

4.2.3 ตวัชี้วัด : ร้อยละของ
บุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อ
องค์กรที่ดีและความตระหนักใน
ค่านิยมขององค์กร 

35 
(27.1) 

54 
(42) 

11 
(8.5) 

0 
(0) 

1 
(0.8) 

4.20 มาก 

4.2.4 ตวัชี้วัด : ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร
ตามท่ีคาดหวัง 

40 
(31) 

51 
(39.5) 

10 
(7.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.30 มากที่สุด 

รวม 4.28 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 30 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสม 
ตัวชี้วัดของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.28 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และแสดงความคิดเห็นแต่ละ
ประเด็นดังนี ้
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และ
รังสี มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.22 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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  ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 
มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย 4.32 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์
และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.28 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด : สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี  มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดู แลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี ้ว ัด : ระดับความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 4.26 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี  มีค่าเฉลี่ย 
4.28 มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.31 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ตัวชี ้ว ัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส.  
มีค่าเฉลี่ย 4.31 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมของ
องค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.20 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 31 แสดงระดับความเหมาะสมต่อ กลยุทธ์ของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

49 
(38) 

42 
(32.6) 

10 
(7.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.39 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับ
เครือข่ายความมั่นคงของประเทศ
และนานาชาติ 

41 
(31.8) 

50 
(38.8) 

10 
(7.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.31 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้
สอดคล้องตามข้อกำหนดและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

40 
(31) 

50 
(38.8) 

10 
(7.8) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 

4.28 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

45 
(35) 

48 
(37.2) 

7 
(5.4) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 

4.36 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

46 
(35.7) 

44 
(34.1) 

11 
(8.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.35 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหาร
จัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์
และรังสี 

45 
(35) 

45 
(35) 

11 
(8.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.34 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบดิจิทัล
ด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ 

42 
(32.6) 

46 
(35.7) 

12 
(9.3) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 4.28 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 

41 
(31.8) 

46 
(35.7) 

13 
(10.1) 

1 
(0.8) 

0 
(0) 

4.26 มากที่สุด 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการกำกับดูแลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

51 
(39.5) 

41 
(31.8) 

9 
(7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.42 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายในเพื่อ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อ
สาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ 

44 
(34.1) 

46 
(35.7) 

11 
(8.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.33 มากที่สุด 

รวม 4.33 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 31 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความเหมาะสม 
กลยุทธ์ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และแสดงความคิดเห็นแต่ละ
ประเด็นดังนี ้
  กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศ
และนานาชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.31 มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
มีค่าเฉลี่ย 4.28 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.34 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.28  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.26 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.42 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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  กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายในเพื่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ 
มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

 1. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนควรต้องให้ความรู้ความเข้าแก่ประชาชนเป็นหลัก 
และเห็นควรให้สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงที่อาจไม่มีความรู้ในเรื่องของนิวเคลียร์และรังสี (การ
เผยแพร่และให้ความรู้ต้องไม่ใช้ศัพท์ technical terms มากเกินไป เพราะอาจทำให้ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานเรื่องนี้ไม่เข้าใจ) 
 2. บางข้อไม่สื ่อว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่น การวิจัยทาง safety culture การวิจัยสนับสนุนการ
เตรียมพร้อม การเลิกใช้ radiation source เป็นต้น 
 3. ควรเพิ่มประเด็นการสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่มีการใช้นิวเคลียร์และรังสีให้ชัดเจนกว่านี้ รวมถึง
ฝึกอบรมให้บุคลากรหน่วยงานนั้น ๆ มีความรู้ สามารถรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  

ส่วนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ตารางท่ี 32 แสดงจำนวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปงานบริการของ ปส. 

 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
งานบริการออกใบอนุญาตเครื่อง
กำเนิดรังสี 

37 36.6 

งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุ
กัมมันตรังสี 

49 48.5 

งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุ
นิวเคลียร์ 

18 17.8 

งานบริการสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องวัดทางรังสี 

35 34.7 

งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

58 57.4 

อ่ืนๆ 23 23 
รวม 220 36.33 

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงมีการนับซ้ำ 

 จากตารางที่ 32 แสดงข้อมูลทั่วไปงานบริการของ ปส. ของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 220
ราย โดยจำแนกตามการให้บริการของ ปส. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการงานบริการรับรอง
และข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จำนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ งานบริการ
ออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี จำนวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.5 
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ตารางท่ี 33 แสดงระดับความพึงพอใจต่อ การให้บริการของ ปส. 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่เคยรับ
บริการ 

1.งานบริการออกใบอนุญาตเครื่อง
กำเนิดรังสี 

26 
(20.2) 

37 
(28.7) 

15 
(11.6) 

2 
(1.6) 

0 
(0) 

21 
(16.3) 

4.09 มาก 

2. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุ
กัมมันตรังสี 

30 
(23.3) 

34 
(26.4) 

18 
(14) 

1 
(0.8) 

1 
(0.8) 

17 
(13.2) 

4.12 มาก 

3. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุ
นิวเคลียร์ 

25 
(19.4) 

33 
(25.6) 

17 
(13.2) 

2 
(1.6) 

0 
(0) 

24 
(18.6) 

4.05 มาก 

4. งานบริการสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องวัดทางรังสี 

25 
(19.4) 

39 
(30.2) 

17 
(13.2) 

2 
(1.6) 

0 
(0) 

18 
(14) 

4.05 มาก 

5. งานบริการรับรองและขึ้น
ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี 

28 
(21.7) 

42 
(32.6) 

15 
(11.6) 

2 
(1.6) 

0 
(0) 

14 
(10.9) 

4.10 มาก 

รวม 4.08 มาก 

 จากตารางที่ 33 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ ของ ปส. ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.08 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และแสดงความคิดเห็นแต่ละ
ประเด็นดังนี ้

 งานบริการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.09 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.12 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มีค่าเฉลี่ย 4.08 มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 
 

ความต้องการและความคาดหวังต่อการให้บริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

งานบริการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี  
1.  ควรมีข้ันตอนที่ชัดเจน ใช้เวลาพิจารณาน้อยลง ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และพิจารณาออกใบอนุญาตเร็วขึ้น 
2. ควรจะมีสาขาเพ่ิมมากข้ึน เช่น จังหวัดระยอง 
3. ควรปรับปรุงกฎหมายการขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
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4. ควรเพิ่มช่องทางการขอใบอนุญาตทางออนไลน์ แนบเอกสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และสำหรับการต่อ
ใบอนญุาตเอกสารที่เคยยื่นขออนุญาตครั้งแรกและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ควรที่จะไม่ต้องยื่นอีก เพ่ือเป็นการลดเอกสาร 
5. ควรลดการเตรียมเอกสารทีม่ากเกินไป 
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ปส.เพ่ือให้สาธารณะรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
7. ควรมีการแจ้งเตือนวันหมดอายุของใบอนุญาต ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน 

งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 
1. สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ การดำเนินการควรมีความรวดเร็ว กระชับ และสามารถติดตาม
ได้ทุกขั้นตอน  
2. ควรมีข้ันตอนที่ชัดเจนและการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ใช้เวลาพิจารณาน้อยลง ออกใบอนุญาต
เร็วขึ้น 
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจเพ่ือให้สาธารณะรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ควรมีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน 
5. ควรลดขั้นตอนและเอกสารประกอบฯ ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ 
1. สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และควรใช้เวลาพิจารณาน้อยลง ออกใบอนุญาตเร็วขึ้น 
2. ควรมีข้ันตอนที่ชัดเจนและการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
3. ควรมีการพิจารณาออกใบอนุญาตให้รวดเร็วขึ้น 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจเพ่ือให้สาธารณะรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. ควรมีการระบุเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตให้ชัดเจนว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างจึงจะสามารถขอใบอนุญาตได้ และ
มีวิธีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการขอใบอนุญาต 

งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี 
1. ระบบตอนยื่นขอสอบเทียบยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป 
2. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางรังสี มีความล่าช้ามากเกินไป 
3. ควรมีความรวดเร็วในการสอบเทียบมากกว่านี้ 
4. ควรมีการเพ่ิมความสามารถการรับเครื่องมือ 
5. การจัดบริการจองคิวนาน ควรลดเวลาดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น 
6. ควรมีให้ยื่นคำร้องออนไลน์เพ่ือลดระยะเวลาดำเนินการ มีช่องทางติดต่อสะดวก 
7. ควรมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure 
หรือ NQI  
8. ควรติดตามได้ทุกขั้นตอน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทวนสอบได้ 
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งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
1. สามารถยื่นเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีความรวดเร็ว ระบบการขึ้นทะเบียนควรมีช่องทางติดต่อที่สะดวก
หากเกิดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน ควรตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและติดตามประเมินผลได้ 
2. ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรจะวางแผนการสอบ เพื่อไม่ให้ใบรับรอง
หมดอาย ุและรูปแบบการสอบควรมีความชัดเจนมากข้ึน และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
3. ควรมีการเพิ่มความรู้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) มีการจัดอบรมที่เหมาะสม การออกเอกสาร
และระบบการจัดการควรพัฒนาให้ดีขึ้น หรือควรจัดทำเว็บไซต์การขอขึ้นทะเบียนให้เข้าใจง่าย 
4. ควรเปิดให้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในช่วงเวลามากขึ้นกว่าเดิม 
6. การสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ควรปรับปรุงให้มีการระบุตารางการสมัคร และการสอบที่
ชัดเจน ในกรณีที่ต้องการสอบ 
 
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในภาวะวิกฤติ 

1. ควรออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ในเว็บไซด์ของหน่วยงานเลย เพื่อที่ผู้ที ่ต้องการทราบข้อมูล
สามารถทราบคำตอบได้ด้วยตนเอง 
2. การเดินทางไม่สะดวกท่ีจะไปสอบที่สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ควรมีการปรับรูปแบบการสอบให้มีแบบออนไลน์ 
3. ความล่าช้าในการติดต่อ รับเอกสาร และการสื่อสารทางออนไลน์ ยังไม่ชัดเจน ทำให้ผู้รับบริการเกิดความสับสน 
4. การงดรับเครื่องมือสอบเทียบหรือ Work From Home ทำให้ใช้เวลานาน, การระงับการสอบเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
5. เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากต้องมีการทำความสะอาดเครื่องมือก่อนที่ได้รับการตรวจ ทำให้การบริการล่าช้า 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. ควรเพ่ิมแนวทางการติดต่อให้มากข้ึน หรือให้การติดต่อทางออนไลน์ให้รวดเร็วขึ้น 
2. ควรจัดให้มีมาตรการ การเข้าพบผู้เกี่ยวข้องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (ท่ีอำนวยความสะดวกต่อผู้บริการ) ไม่ใช่การวางเอกสารใส่ในกล่อง 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบออนไลน์ ลดการติดต่อที่สำนักงาน สามารถขอใบอนุญาตและส่งเอกสารในระบบออนไลน์ได้ 
4. ควรตัดเอกสารบางส่วนที่ต้องส่งซ้ำกันทุกครั้งออกบ้าง และใช้เวลาในการพิจารณาให้เร็วขึ้น ลดการใช้กระดาษ 
5. ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย 
6. ควรนำระบบที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI มาใช้ในการดำเนินงาน 
7. เพ่ิมความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศให้มากขึ้น เพ่ือแชร์เครื่องมือชั้นสูงซึ่งกันและกัน หรือ
การให้ทุนวิจัยหรือทำงานวิจัยร่วมกัน สร้างความตระหนักรู ้หรือให้ความรู้เกี ่ยวกับเรื ่องความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของรังสีและนิวเคลียร์ให้กับประชาชนทั่วไปผ่านทางมหาวิทยาลัยร่วมจัดกิจกรรม 
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สรปุสาระส าคญัแผนปฏบิัตริาชการระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของ ปส. เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของ ปส. ในอนาคต ให้สามารถตอบสนองความท้าทาย  
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 
ขั ้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยการ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงานของ ปส. (SWOT) และการจับครูะหว่าง
ปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายใน (TOWS Matrix) เพ่ือนำมาแนวทางการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
โดยการประเมินผลสำเร็จของแผนที่นำทาง (Roadmap) ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  

ขั้นตอนที่ 3 การยกร่างแผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ผ่าน
กลไกคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการรับฟังคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจน
บุคลากรใน ปส. ทุกระดับ จำนวน รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง 

ขั ้นตอนที่ 4 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการ
ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนนี้ และจะดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แก่
บุคลากรภายใน ปส. รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ปส. ต่อไป 
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1. ภาพรวม
1.1 วิสัยทัศน์ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ 

ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม”  
ภายใต้แนวคิด “SMART OAP” 

คำอธิบาย: ปส. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยยกระดับการพัฒนาการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “SMART 
OAP” คือ  

S = Standards: 
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี โดยยึดหลักการความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย 

และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล 
M = Management and Infrastructures:  
การบริหารจัดการด้านการกำกับ ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์ ระบบการบริหารราชการ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้มีความครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง สามารถสนับสนุนการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพ การยกระดับมาตรวิทยารังสี ห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

A = Awareness and Human Resources: 
การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีผ่านการสื ่อสารต่อ

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
กำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
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R = Research and Development: 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านการวิจัยเพ่ือความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

T = Transformations and Transparency: 
การพลิกโฉมการให้บริการและการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เพ่ีอ

รองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่ง ปส. ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกระบวนการ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ดิจิทัล ตลอดจนบุคลากร เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้โอกาสได้อย่างเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 พันธกิจ 
1) กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ

ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
2) เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี  รวมถึงพัฒนากฎหมายเพ่ือ

สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย 
4) เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
5) เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์

และรังสีให้แก่ประชาชน 

1.3 ภารกิจตามกฎกระทรวง 
กฎกระทรวงแบ่งส ่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื ่อส ันติ กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 กำหนดให้สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลัก
ในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และกำกับให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทาง
สันติให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้ 

1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
2) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
3) กำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
4) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการกำกับดแูล

ความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
6) ประสานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและ

ดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
 

1.5 ค่านิยมองค์กร 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ของ ปส. ได้ดำเนินการจัดทำค่านิยมองค์กรข้ึนใหม่ เพ่ือเป็น

แนวทางสำหรับบุคลากรในการยึดถือนำไปปฏิบัติใช้ โดยมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น โดยค่านิยมของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คือ “ATOMS” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

A = Accountability ความรับผิดชอบ 
T = Transparency ความโปร่งใส 
O = Observant ใส่ใจในรายละเอียด 
M = Masterful เชี่ยวชาญ 
S = Safety and Security ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 28 ประเด็นมุ่งเน้น เพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่นำทาง 
(Roadmap) ทั้งระยะสั้น (พ.ศ. 2566) ระยะกลาง (พ.ศ. 2567 -2568) และระยะยาว (พ.ศ. 2569 - 2570) 
ภายใต้แนวคิด “เน้นเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นเรื่องที่เก่ง เน้นสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ” โดยการ
เน้นเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และเน้นเรื่องที่เก่ง คือ มุ่งเพิ่มศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในเรื่องที่ ปส. มีศักยภาพสูง 

กองตรวจสอบทาง 
นิวเคลยีร์และรังสี  

(กตส.) 

กองอนุญาตทาง 
นิวเคลยีร์และรังสี  

(กอญ.) 

กองพัฒนาระบบและ 
มาตรฐานกำกับดูแล 

ความปลอดภัย  
(กพม.) 

กองยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน (กยผ.) 

สำนักงาน 
เลขานุการกรม 

(สลก.) 

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

คณะกรรมการพลังงาน 
นิวเคลยีร์เพ่ือสันติ (พ.น.ส.)

กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.)

กลุ่มกฎหมาย (กกม.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 

รองเลขาธิการ (2) ผู้เชี่ยวชาญ (5) 

*ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค (ศปส.)

*ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทาง
นิวเคลยีร์

และรังสี (ศปร.) (กตส.)

*หน่วยงานจัดต้ังภายใน
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ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งอาเซียน ศูนย์กลางเรียนรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภาค
อาเซียน และศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเน้นสร้างเครือข่ายทั ้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความมีเอกภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

โดยมีแผนที่นำทาง ระยะ 5 ปี และผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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1.6 แผนที่นำทาง (Road map) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

1.7 ผังสรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ปส. 
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ยุทธศาสตร์

ชาติ ระยะ 

20 ปี ด้านความม่ันคง
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท

1. ประเด็นความม่ันคง 2. ประเด็นการต่างประเทศ
20. ประเด็นการบริการประชาชน

 และประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการ

ปฏิรูปประเทศ
6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12

5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ

สู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม
6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

(ร่าง) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13

นโยบายและแผน

ระดับชาติว่า

ด้วยความม่ันคง

แห่งชาติ

แผนท่ี 4 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม

แห่งชาติ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ

ประเทศ
4. การใช้พลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กรอบ 

อววน.

/แผน ววน.

SMART
OAP

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านความ

ปลอดภัยและความม่ันคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ

รังสีสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน 

3. ผู้ท่ีเก่ียวข้อง (Interested 

Parties) มีความรู้และความ

ตระหนักด้านความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสีและความรู้

เก่ียวกับภารกิจของ ปส.

4. ประชาชน รับทราบข้อมูล

ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และ

ภารกิจของ ปส

ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

ในแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม

2. ร้อยละความส าเร็จในการ

ด าเนินการตามแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของ ปส. 

3. ร้อยละความส าเร็จในการ

ด าเนินการส่ือสารภายในองค์กร

3. ร้อยละของผู้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล

ข่าวสารตามท่ีคาดหวัง

กลยุทธ์ 1.1 เพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล

1.2 พัฒนาการก ากับดูแลความ

ม่ันคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่าย

ความม่ันคงของประเทศและ

นานาชาติ

1.3 พิทักษ์ความปลอดภัย

ให้สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดและพันธกรณี

ระหว่างประเทศ

2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ

สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

และรังสี

2.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือก ากับ

ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

3.1 ยกระดับการบริหารจัดการ

ด้านการก ากับดูแลนิวเคลียร์

และรังสี

3.2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการ

ก ากับดูแลและการให้บริการ

3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทาง

นิวเคลียร์และรังสี

ประเด็น

มุ่งเน้น
1. กระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี

2. การเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี

3. การก ากับดูแลกากกัมมันตรังสี

4. การเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา

ศักยภาพศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค

4. ความม่ันคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี 

ของประเทศ

6. การพิทักษ์ความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์

และรังสี

7. การวิจัยด้าน Nuclear safety

8. การวิจัยด้าน Radiation safety

9 . การวิจัยด้าน Waste & NORM & Consumer 

Product & Commodities Goods

10.การวิจัยด้าน Security & Safeguards

11. การวิจัยด้าน EPR & Monitoring

12. การวิจัยด้าน Legal Socio-Economy

13. การวิจัยด้าน NQI/Metrology

14. การสนับสนุนทางเทคนิคจาก

หน่วยงานภายนอก (TSO)

15. การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์

ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือก ากับ

ดูแลสู่ภูมิภาคอาเซียน

16. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

 และมาตรการ

17. ระบบบริหารราชการ 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ด้านการก ากับดูแล 

18. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

19. ระบบดิจิทัลส าหรับการก ากับ

ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี และ

การบริการดิจิทัลท่ีมุ่งเน้นประชาชน

เป็นศูนย์กลาง และระบบดิจิทัล

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

20. ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการ

ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน

21. มาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ

22. การยอมรับในระดับ

มาตรฐานสากล

23. ผู้ปฏิบัติงานด้านความ

ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี

24. บุคลากรด้านก ากับดูแลความ

ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี 

25. ทักษะและความรู้ของบุคลากร

ของ ปส. เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กร

ดิจิทัล

26. การส่ือสารภายในองค์กร 27. การส่ือสารกับผู้รับบริการ

28. การส่ือสารกับประชาชน และ

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง (Interested Parties)

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการก ากับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้าน

ความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

4.2 ส่ือสารภายในเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีและส่ือสารต่อสาธารณะ

อย่างทันเหตุการณ์

2. บุคลากรด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมกับภารกิจ และมีความ

ผูกพันองค์กรท่ีดี

4. การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างย่ังยืน
1. การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี

ความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต

3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับข้ันแนวหน้าท่ีก้าวหน้าล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศใน

อนาคต

1. การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี

ความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต

Transformations and Transparency

3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ดังน้ี
1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการการก ากับดูแลมีความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2) ระบบการบริหารจัดการด้านการก ากับดูแลท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

3) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือท่ีมีอยู่สามารถเพ่ิมสมรรถนะด้านการก ากับ

ดูแลและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

4) ระบบดิจิทัลท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล

5) ยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางนิวเคลียร์

และรังสีในอาเซียน

ร้อยละความส าเร็จในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

4. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการส่ือสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
Standards Research and Development Management and Infrastructures

(ตัวช้ีวัดหลัก) ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และ

รังสี

(ตัวช้ีวัดรอง) : 1) ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล

	(ตัวช้ีวัดรอง) : 2) ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีท่ีไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กร SMART ด้านการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัยของ ผู้ใช้ ประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ประเด็นการเกษตร 

4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
23. ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม 1. ประเด็นความม่ันคง

ร้อยละความส าเร็จในการขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนาท่ีพร้อมส าหรับน าไปใช้ในการ

ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนท่ีก าหนด

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านพลังงานนิวเคลียร์
1. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์2. การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์

Awareness and Human Resources
1. การยกระดับประสิทธิภาพด้านการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล

ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และส่ิงแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการก ากับดูแลของ ปส. งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยของ ปส.

 ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความ

ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
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2. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน
จากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานจัดทำกรอบการดำเนินงานและ

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) คณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  และบุคลากรทุกระดับของ 
ปส. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ประเด็นมุ่งเน้น และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการ
กำหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการ

กำกับดูแลของ ปส. 
1.2 ตัวช้ีวัด : 

1.2.1 ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 
1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
1.2.3 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 

1.3 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 

1.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 1  
กระบวนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายในทุกกลุ่มการใช้งาน
2. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี
ด้วยตนเอง (Self-Assessment) สำหรับสถานประกอบการทางรังสี รวมทั้งให้
มีการกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
3. จัดทำมาตรฐานการกำกับตามหลักประกันคุณภาพ เช่น ISO รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (เป็นหนึ่งในขั้นตอนในการทำ ISO) (เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ที่ 4) 
4. จัดทำและส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมและประกันคุณภาพจากการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์และรังสี (Quality Assurance/Quality management: QA/QM) 
5. ขอรับการประเมินตนเองจาก IAEA ในการพัฒนาองค์กร เช่น IRRS
6. พัฒนาข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ทางเทคนิคที่อยู่นอกจากที่กฎหมายกำหนด
7. สนับสนุนทางเทคนิคแก่สถานประกอบการทางรังสีให้สามารถปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความรู้ทางเทคนิค การจัดทำแนวทาง/แนวปฏิบัติ 
การจัดทำประกาศ คู่มือ เอกสารทางเทคนิคต่างๆ 
8. เตรียมความพร้อมการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่

58



กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
9. พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบโดยการนำระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลให้
สามารถตรวจต ิดตามได้จาก ปส. (online-remote inspection) โดยใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5G) (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3) 
10. ส่งเสริมและจัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านความปลอดภัย  (TSO)
จากหน่วยงานภายนอก โดย ปส. ต้องสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการรับรอง TSO 
(เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 2)  
11. ตรวจวัด ติดตาม และประเมินปริมาณรังสีทั้งในร่างกายและในสิ่งแวดล้อม
เพื ่อสนับสนุนการตัดสินใจทั้ งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 2)  
12. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ที่มีความเชื่อมโยงกันและสามารถเข้าถึงข้อมูล
เพ่ือนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการกำกับดูแล (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 2  
การเฝ้าระวังภัยและระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 

1. บูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีและการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 
3. จัดทำแผน แนวทางและเกณฑ์ทางเทคนิคที่เป็นมาตรฐานในการบริหาร
จัดการผู้ได้รับผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. จัดทำแผน แนวทางและเกณฑ์ทางเทคนิคที่เป็นมาตรฐานในการเฝ้าระวัง
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสี 
5. จัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อมที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุก
เวลาด้วยระบบดิจิทัล (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 3 
การกำกับดูแลกาก
กัมมันตรังสี 

1. จัดทำและทบทวนนโยบาย รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านกำกับดูแลการ
จัดกากกัมมันตรังสีและการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้ว รวมถึงการรื้อถอนและ
ควบคุมกากกัมมันตรังสีทุกขั้นตอนตั้งแต่การใช้จนถึงข้ันสุดท้าย 
3. เตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลในการขจัดกากฯท่ีเหมาะสมกับประเทศ
4. จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสี
3. การปรับโครงสร้างให้ม ีกลุ ่มงานด้านการกำกับดูแลกากฯ ( เช ื ่อมโยง
ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 4 
การเสริมสร้างเครือข่าย
และพัฒนาศักยภาพศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติประจำ
ภูมิภาค 

1. เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และเพิ่มศักยภาพศูนย์ปรมาณูภูมิภาค ให้สามารถ
ออกใบอนุญาตและตรวจสอบสถานประกอบการได้ 
2. พัฒนาระบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการกำกับดูแลในส่วน
ภูมิภาค รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและความมั ่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
3. การปรับปรุงโครงสร้าง ปส. ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานภูมิภาคตามกฎหมาย
(เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3) 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
1.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศ
และนานาชาติ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 5 
ความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
ของประเทศ 

1. บูรณาการฝึกซ้อมและประสานงานด้านความม่ันคงกับทุกภาคส่วน
2. ดำเนินการตามแผนระดับชาติด้านความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
3. ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุ
นิวเคลียร์ ทั้งในเรื่องการเก็บ การใช้งาน การขนส่ง สำหรับสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี  

1.3.3 กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 6 
การพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

1. กำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาทะเบียนและ
สินค้าคงเหลือให้ทันสมัย สอดคล้องกับข้อกำหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

2.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
ของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนที่กำหนด 

2.3 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 

2.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 7  
การวิจัยด้าน Nuclear 
safety 

1. ว ิจ ัยเพื ่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาพื ้นที ่ก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาเกี่ยวกับการก่อสร้าง และ
ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งพิจารณาการออกแบบและการประเมิน
ความปลอดภัย และการเสื่อมสภาพ 
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในการพิจารณาเกี่ยวกับการเลิกดำเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
4. ผลักดันงานวิจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพระบบการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยรองรับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ร่วมกับทีมวิจัยจาก
ภายนอกองค์กร ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐอ่ืน 
5. วิจัยทางด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture)

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 8  
การวิจัยด้าน Radiation 
safety 

1. ประเมินระดับรังสีและการกำบังรังสี (การประเมินความปลอดภัย)
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลิกใช้วัสดุกัมมันตรังสี
3. วิจัยและพัฒนามาตรการเพื่อจำกัดการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้าน NDT หรือลักษณะการใช้ประโยชน์อื ่นที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ
ปริมาณรังสีสูง 
4. วิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์
5. ว ิจ ัยและพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีผ ู ้ปฏิบ ัติงานและ
ประชาชนทั่วไป 
6. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีในระหว่างการจัดเก็บและ
การขนส่ง 
8. ผลักดันงานวิจัยทางด้านการพัฒนาศักยภาพระบบการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยรองรับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ร่วมกับทีมวิจัยจาก
ภายนอกองค์กร ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐอ่ืน 
9. วิจัยทางด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture)
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 9  
การวิจัยด้าน Waste & 
NORM & Consumer 
Product & 
Commodities Goods 

1. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี (Waste) เช่น
น้ำทิ้งจากสถานพยาบาล หรือการวิจัยในประเด็นเร่งด่วนทางด้านการบริหาร
จัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ 
2. ว ิจ ัยเพื ่อสนับสนุนการกำกับวัสดุก ัมมันตรังสีที ่ เก ิดขึ ้นในธรรมชาติ
(Naturally occurring radioactive material (NORM) 
3. วิจัยเพื ่อสนับสนุนการกำกับดูแลกัมมันตรังสีในสินค้าอุปโภคบริโภค
(Consumer Product) 
4. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและการแก้ปัญหาการปนเปื้อนในเศษโลหะ
(Scrap Metal) 
5 . ว ิจ ัยเพ ื ่อสน ับสน ุนการกำก ับด ูแลก ัมม ันตร ังสี ในส ินค ้าโภคภ ัณฑ์
(Commodities Goods) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 10  
การวิจัยด้าน Security & 
Safeguards 

1. วิจัยและพัฒนาแนวทางสนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ 
2. วิจัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในระหว่างการเลิกดำเนินการเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 
3. วิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับทางนิวเคลียร์และรังสี ตามช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ 
4. วิจัยทางด้านวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security culture)

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 11 
การวิจัยด้าน EPR & 
Monitoring 

1. วิจัยและพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2. ประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
3. วิจัยเพื่อสนับสนุนการกำหนดวิธีการ/แนวทาง/มาตรการฟื้นฟูและลดการ
ปนเปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อม 
4. วิจัยและพัฒนาระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสี
5. การเสริมสร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนทางด้าน
การเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
และประเทศที่มีพรมแดนติดกัน 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 12 
การวิจัยด้าน Legal 
Socio-Economy 

1. ศึกษาผลกระทบของกฎหมายและระดับการรับรู้กฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจด้าน
กฎหมายและการกำกับดูแล 
3. วิจัยเพ่ือสนับสนุนการกำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายใต้ข้อกฎหมายต่างๆ
4. ทบทวนแผนการวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นการดำเนินงานระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
5. วิจัยทางด้านสังคม เพ่ือพัฒนาองค์กรในการรองรับการกำกับดูแล
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 13 
การวิจัยด้าน 
NQI/Metrology 

1. วิจัยและพัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทดสอบ สอบ
เทียบทางรังสี กัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ 
2. วิจัยและพัฒนาความสามารถด้านการวัดรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุ
นิวเคลียร์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ 
3. บำรุงรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน การสอบเทียบและ
รับรองทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ 
4. พัฒนาค่าขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบ (CMC)

2.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 14  
การสนับสนุนทางเทคนิค
จากหน่วยงานภายนอก 
(TSO) 

1. เสริมสร้างเครือข่ายและการบูรณาการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
ต่างๆ และหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อลดงานบางกิจกรรมให้มหาวิทยาลัย
ดำเนินการแทน เช่น การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ผลจากการทดสอบ เป็นต้น 
2. วิเคราะห์ความต้องการที่เป็นไปได้สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก
ภายนอกรวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาตสำหรับองค์กรสนับสนุนด้าน
เทคนิค (TSO) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 15  
การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อกำกับดูแลสู่ภูมิภาค
อาเซียน 

1. ขยายขอบเขตการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิก 
2. สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเปลี่ยนบทบาท
จากประเทศผู้ได้รับความช่วยเหลือ เป็น Technology provider ในด้านที่ 
ปส. มีความพร้อม 
3. ถ ่ายทอดค่ามาตรฐานและสอบย ้อนกลับไปย ังหน ่วยว ัดสากลทางร ังสี
กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ ดังนี้ 
1. Soft Infrastructures

1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการการกำกับดูแลมีความทันสมัย และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2) ระบบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

3) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือที ่มีอยู่
สามารถเพ่ิมสมรรถนะด้านการกำกับดูแลและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

4) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมีการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการ
บริหารจัดการภายในองค์กรรองรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) มีกลไกการเปิดเผย 
แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

2. Hard Infrastructures
5) ยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็น

ศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน 
3.2 ตัวช้ีวัด : 

3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.2.2 สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี 
3.2.3 ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล 
3.2.4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ ในทางสันติของประเทศผ่าน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3.2.5 ระดับความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน

3.2.6 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 

3.3 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 

3.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 16 
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรการ 

จัดทำและพัฒนากรอบกฎหมายให้ครอบคลุมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
รวมถึงปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดที่ให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายทุกๆ 5 ปี โดยมีการศึกษาบทเรียนและความสำเร็จ 
(Operating experience feedback system) ตามเหตุการณ์ในประเทศและ
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
ต่างประเทศ เพื ่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับปรุงกฎระเบียบ ซึ่ง
ครอบคลุมในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

(1) กระบวนการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
(2) การจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
(3) การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ

และประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง (Self-Assessment) สำหรับ
สถานประกอบการทางรังสี 

(4) การป้องกันรังสีของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม 
(5) การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (ไม่รวมการนำเข้า-ส่งออก) 
(6) การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
(7) การบริหารจัดการเพื่อการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นใน

ธรรมชาติ (Naturally occurring radioactive material: NORM) 
(8) การบริหารจัดการเพื่อการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุ

นิวเคลียร์ในสินค้าอุปโภค Consumer Product  
(9) การบริหารจัดการหน่วยงานให้บริการทางเทคนิค (TSO) ให้อยู่ใน

ระบบกำกับดูแล  
(10) มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีทางการแพทย์ 
(11) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) โดยแบ่งตามระดับต้น 

ระดับกลาง ระดับสูง เป็นการกำหนดตามการใช้ประโยชน์ (Application) 
เพ ื ่อให ้ม ีความเช ี ่ยวชาญเฉพาะด ้าน รวมถ ึงการให ้ม ีผ ู ้ ให ้คำปร ึกษา 
(Consultant) (ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนำเสนอให้คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ)  

(12) การประสาน (Interface) ระหว่างความปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภัย (ไม่มีประเด็นที่กฎหมาย/ระเบียบที่ขัดกัน จึงจัดไว้ในลำดับ
ความสำคัญในประเด็นท้ายเพ่ือรองรับถ้ามีประเด็นที่ต้องดำเนินการเพ่ิมเติมใน
อนาคต และเมื่อประเมินแผนในระยะการดำเนินงานครึ่งแผน (2 ปี) หากไม่มี
ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย จึงทบทวนนำออกจากแผนปฏิบัติราชการฯ) 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 17  
ระบบบริหารราชการ 
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการกำกับ
ดูแล  

1. ยกระดับระบบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 

(1) ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ ้น มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ ลดกระบวนการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ไม่จำเป็นลง 

(2) พัฒนารูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู ่ระบบ
ดิจิทัล รวมทั ้งปรับระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ้ง (Work From Anywhere) เช่น 
ระบบการมอบหมายงาน กำกับติดตามและประเมินผลงาน 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
(3) ติดตามผลและทบทวนการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง  

(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ การสื่อสาร รวมทั้งการสำรวจความต้องการของบุคลากรภายใน
ทุกระดับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงาน
และการให้บริการ 

(5) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปส. มีการติดตามประเมินผลทั ้งก่อนเริ ่มโครงการ ระหว่าง
ดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตาม ประเมินผลทั้งระบบ 

(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
ตั้งแต่การสำรวจ วิเคราะห์ความเสี่ยงจนถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม หรือ
ทดแทนของเดิม 
2. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ โดยเชื่อมโยงการทำงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 18  
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลกับนานาประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
2. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการกำกับดูแลภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
3. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแล

3.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 19 
ระบบดิจิทัลสำหรับการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์
และรังสี และการบริการ
ดิจิทัลที่มุ่งเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และระบบ
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ที่มีความเชื่อมโยงกันและสามารถเข้าถึงข้อมูล
เพ่ือนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการกำกับดูแล 

1) ระบบฐานข้อมูลภายใน ปส.
2) ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
3) ระบบ Network ให้มีเสถียรภาพ
4) ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุนที่ครอบคลุม
5) ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Data storage)
6) การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation)
7) ระบบการเชื ่อมโยงทั ้งหน่วยงานภายใน ปส. และรองรับการ

เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ปส. (กำหนดว่า มีหน่วยงานภายนอกใดที่
สามารถเชื่อมโยงได้ภายใน 5 ปี) 
2. พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
3. การให้บริการ e-Service ผ่าน Mobile
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
3.3.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 20 
ขอบข่ายของ
ห้องปฏิบัติการครอบคลุม
ทุกช่วงการใช้งาน 

1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน
2. พัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีอยู่ให้ทันสมัย
ครอบคลุมการสนับสนุนข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
3. การสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 21  
มาตรวิทยารังสีสู่ระดับ
ปฐมภูมิ 

1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีมาตรฐานระดับปฐมภูมิ
(Primary standard laboratory) 
2. เพิ่มขีดความสามารถด้านมาตรวิทยารังสี และยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ปฐมภูมิ
เพ่ือให้บริการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 22 
การยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากล 

1. เผยแพร่ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (Calibration and
Measurement Capability: CMC) เพ่ือให้เกิดการยอมรับในระดับสากล 
2. ยกระดับห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีให้ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2567) 
4. ยกระดับเป็นศูนย์นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้บริการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (เริ่มปี พ.ศ. 2568 - 2570) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
4.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 

4.1.1 ผู ้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั ่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) เจ้าหน้าที่
ส่วนหน้า (Frontline Officer) เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ (First Responder) และผู้ปฏิบัติอื่นท่ีเกี่ยวข้อง) 

4.1.2 บุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
กับภารกิจ และมีความผูกพันองค์กรที่ดี (หมายถึง บุคลากรในส่วนภารกิจหลัก (Core functions) และส่วน
สนับสนุน (Supporting functions) ของ ปส.) (หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของ PMQA 4.0) 

4.1.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ปส. 

4.1.4 ประชาชน รับทราบข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส. 

4.2 ตัวช้ีวัด : 
4.2.1 ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม 
4.2.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. 
4.2.3 ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมขององค์กร 
4.2.4 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตามท่ีคาดหวัง 

4.3 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 

4.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกบัดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 23 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยและความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี  

1. พัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า (Frontline Officer)
และเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ (First Responder) 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)
3. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านนิวเคลียร์
และรังสีอื่นๆ 
4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ: ประเด็นมุ่งเน้นที่ 24 หมายถึง บุคลากรภายนอก ปส. 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 24 
บุคลากรด้านกำกับดูแล
ความปลอดภัยและความ
ม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  

1. ทบทวนและพัฒนาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนกรอบอัตรากำลัง และ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ดี  
2. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี
3. จัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์  
4. มีเจ้าหน้าที ่ที ่มีความรู ้ความสามารถในการตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน  (เป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนในการทำ ISO) (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1) 
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กลยุทธ์/ประเด็นมุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน 
หมายเหตุ: ประเด็นมุ ่งเน้นที ่ 25 หมายถึง บุคลากรภายใน ปส. ทั ้ง Core 
Functions & Supporting functions 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 25 
ทักษะและความรู้ของ
บุคลากรของ ปส. เพื่อ
ไปสู่การเปน็องค์กรดิจิทัล 

1. พัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลของบุคลากร
2. พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน (Mindset) มุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (feedback) จากผู้รับบริการ เพ่ือนำมา
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการดิจิทัล 

4.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 สื่อสารภายในเพื่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ 
ประเด็นมุ่งเน้นที่ 26 
การสื่อสารภายในองค์กร 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อทิศทางและเป้าหมายของ ปส. เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติ 
2. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ  การปลูกฝังค่านิยม
องค์กร (Value) และการสร้างความผูกพัน (Engagement) ในการทำงาน 
3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (ทั้งความปลอดภัยในการทำงานและความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี) ของ ปส. 
4. สร้างบรรยากาศให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
5. ประชาสัมพันธ์ พัฒนารูปแบบ และช่องทางการสื่อสารเหมาะสม
6. สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 27 
การสื่อสารกับผู้รับบริการ 

1. สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ
2. สร้างความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี ่ยวกับกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นมุ่งเน้นที่ 28 
การสื่อสารกับประชาชน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
(Interested Parties) 

1. พัฒนารูปแบบ ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี
3. การประเมินผลการรับรู ้ ความเข้าใจของกลุ ่มเป้าหมายเป็นระยะเพ่ือ
นำมาใช้ในการปรับปรุงการสื่อสาร 
4. เสริมสร้างความตระหนักและสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยผ่านทางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

ความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. 

(บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อายุ

 ต่ำกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  61 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา
 ต่ำกว่าปรญิญาตร ี  ปริญญาตร ี  สูงกว่าปริญญาตร ี

4. หน่วยงาน
 ส่วนกลาง 

 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) 

 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 

 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 

 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 

 กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 

 กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 

 ศูนย์ปรมาณเูพื่อสันติประจำภมูิภาค (ศปส.) 
5. ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ข้าราชการระดับบริหารสูง, บรหิารต้น, อำนวยการสูง, อำนวยการต้น, เชี่ยวชาญ 

 ข้าราชการระดับชำนาญการพเิศษ 

 ข้าราชการระดับชำนาญการ 

 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 

 ข้าราชการระดับชำนาญงาน 

 ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 

 พนักงานราชการ 

 ลูกจ้างประจำ 
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6. ระยะเวลาที่ทำงานท่ี ปส.

 น้อยกว่า 1 ปี 

 1 - 5 ปี 

 6 - 10 ปี 

 11 - 15 ปี 

 16 - 20 ปี 

 21 - 25 ปี 

 26 ปี ข้ึนไป 

7. การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ปส. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. เช่น การกําหนดยุทธศาสตร/์กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด 

 การจัดทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปี และจัดทํางบประมาณของกิจกรรม/โครงการ/งานประจํา 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เช่น การประชุมทบทวนแผนจัดทําแผนงาน/โครงการ 

 การตดิตามและประเมินผลตัวช้ีวัดและโครงการ 

 การร่วมจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

 การเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

 การให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อจัดทํารายงาน 

 ไม่มเีคยเขา้ร่วมกิจกรรม 

 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………… 

8. ท่านเคยได้รับการติดต่อประสานงานจากทาง กยผ.กนผ. ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

 line 

 E-Mail 

 โทรศัพท ์

 โทรสาร 

 หนังสือราชการ 
 อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์สำนักงานฯ 

2.1 ทา่นคดิว่าวสิัยทศัน์ ค่านยิม พันธกิจ ของสำนกังานปรมาณเูพื่อสันต ิมีความเหมาะสมกับสถานการณค์วามตอ้งการในปัจจุบนัมากน้อยเพยีงใด 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

1.วิสัยทัศน์ (Vision)  “เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับ
ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความ
ปลอดภัยของ ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” 

ข้อเสนอแนะต่อวิสัยทัศน ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

2. ค่านิยม “ATOMS”
A = Accountability (ความรับผดิชอบ) 
T = Transparency   (ความโปรงใส) 
O = Observant       (ใส่ใจในรายละเอยีด) 
M = Masterful        (เชี่ยวชาญ) 
S = Safety and Security  (ความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัย) 

ข้อเสนอแนะต่อค่านิยม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

3. พันธกิจ 
3.1 กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
3.2 เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีอย่างมปีระสิทธิภาพ
3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์
และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการกำกับ
ดูแลความปลอดภัย 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

3.4 เสรมิสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลง
ระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
3.5 เผยแพร่ความรู้และสรา้งการมีส่วนร่วมด้านความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชาชน 

ข้อเสนอแนะต่อพันธกิจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ท่านคดิว่าประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย มีความเหมาะสมเพียงใด 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์ที่1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการ
กำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน 
และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการกำกับดูแลของ ปส. 
1.2.1 ตัวชี ้ว ัด : ร้อยละของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 
1.2.2 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการ
กำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
1.2.3 ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีกำหนด 
1.3.1 กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล 
1.3.2 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศและ
นานาชาติ 
1.3.3 กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยใหส้อดคล้อง
ตามข้อกำหนดและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
2.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : งานวิจัยและพัฒนา
สามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยของ ปส. 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.2 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเรจ็ในการขับเคลื่อน
งานวิจัยและพัฒนาท่ีพร้อมสำหรบันำไปใช้ในการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรังสี ตามแผนท่ี
กำหนด 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

2.3.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังส ี
2.3.2 กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือขา่ยและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพือ่กำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคณุภาพ 
3.2.1 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.2.2 ตัวช้ีวัด : สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนให้
มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี 
3.2.3 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของระบบการบริหาร
จัดการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล 
3.2.4 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้าน
นิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
3.2.5 ตัวชี ้ว ัด : ระดับความสำเร็จของการนำระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน 
3.2.6 ตัวชี ้ว ัด : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.3.1 กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดบัการบริหารจัดการด้าน
การกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังส ี
3.3.2 กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดบัระบบดิจิทัลดา้นการ
กำกับดูแลและการให้บริการ 
3.3.3 กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดบัหอ้งปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังส ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการ
สื่อสารด้านความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี 
4.1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2. บุคลากรด้านการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมก ับภารก ิจ และม ีความผ ูกพ ันองค ์กรที่ ดี  
(Engagement) 
4.1.3 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3. ผู ้ที ่เกี่ยวข้อง 
(Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจของ ปส. 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

4.1.4 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4. ประชาชน รับทราบ
ข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจของ ปส. 
4.2.1 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผูไ้ดร้บัการพัฒนาศักยภาพท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะหลักสูตร/กจิกรรม 
4.2.2 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. 
4.2.3 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพัน
ต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมขององค์กร 
4.2.4 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล
ข่าวสารตามที่คาดหวัง 
4.3.1 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
กำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังส ี
4.3.2 กลยุทธ์ที ่ 4.2 สื ่อสารภายในเพื ่อวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีและสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ์ 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีควรปรังปรุง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

3.๑ ท่านคดิว่าสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานในสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติด้านใดบ้าง 

ประเด็นพิจารณา ระดับผลกระทบ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด/
ไม่มี

ผลกระทบ 
(1) 

1. ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
2. ด้านการวิจัยและพัฒนา
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
4. ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี 
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3.2 ท่านมีปญัหาและอุปสรรคอะไรบ้างต่อการปฏิบตัิงานภายในสำนักงานปรมาณเูพื่อสันติในสถานการณโ์รคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ผ่านมา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส. 

(ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อายุ

 ต่ำกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  61 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา
 ต่ำกว่าปรญิญาตร ี  ปริญญาตร ี  สูงกว่าปริญญาตร ี

4. หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 หน่วยงานราชการที่เกีย่วข้องกับภารกิจของ ปส.  

 ผู้ทรงคณุวุฒิ/นักวิชาการ/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

 ผู้รับบริการ 

 อื่นๆ………………………………………………………………………………... 

5. ท่านหรือหนว่ยงานของทา่นเคยมสี่วนร่วมหรือตดิต่อกบัสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประมาณกี่ครั้งต่อปี

 1 – 3 ครั้ง  4 – 6 ครั้ง  7 – 8 ครั้ง  10 ครั้งขึ้นไป 

6. ท่านหรือหนว่ยงานของทา่นไดร้ับบริการหรือมสี่วนเกีย่วข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในด้านใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

 ด้านแผนยุทธศาสตร์ของสำนกังานปรมาณเูพื่อสันติ  

 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 

 ด้านการจดัทำงบประมาณ 

 ด้านการจดัทำรายละเอียดตัวช้ีวัดประจำปีงบประมาณ 
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 ด้านการเข้าร่วมประชุม เข้ารว่มกิจกรรม 

 ไม่มเีคยเขา้ร่วมกิจกรรม 

 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์สำนักงานฯ 

2.1 ทา่นคดิว่าวสิัยทศัน์ ค่านยิม พันธกิจ ของสำนกังานปรมาณเูพื่อสันต ิมีความเหมาะสมกับสถานการณค์วามตอ้งการในปัจจุบนัมากน้อยเพยีงใด 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

1.วิสัยทัศน์ (Vision)  “เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับ
ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความ
ปลอดภัยของ ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” 

ข้อเสนอแนะต่อวิสัยทัศน ์

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

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

2. ค่านิยม “ATOMS”
A = Accountability (ความรับผดิชอบ) 
T = Transparency   (ความโปรงใส) 
O = Observant       (ใส่ใจในรายละเอยีด) 
M = Masterful        (เชี่ยวชาญ) 
S = Safety and Security  (ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย) 

ข้อเสนอแนะต่อค่านิยม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

3. พันธกิจ 
3.1 กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ดา้นความปลอดภัย ความมัน่คงปลอดภัย และ
การพิทักษ์ความปลอดภัย 
3.2 เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลยีร์
และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมาย เพื่อสนับสนุนการกำกับ
ดูแลความปลอดภัย 
3.4 เสรมิสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลง
ระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
3.5 เผยแพร่ความรู้และสรา้งการมีส่วนร่วมด้านความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชาชน 

ข้อเสนอแนะต่อพันธกิจ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ท่านคดิว่าประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย มีความเหมาะสมเพียงใด 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์ที1่ การยกระดับประสิทธิภาพด้านการ
กำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้รับบริการ ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมคีวามปลอดภัย
จากการกำกับดูแลของ ปส. 
1.2.1 ตัวช้ีวัดที ่: ร้อยละของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสไีม่เกดิอุบัติเหตทุางนิวเคลียร์และรังสี 
1.2.2 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการ
กำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
1.2.3 ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของผู้ปฏบิัติงานและประชาชน
ได้รับปริมาณรังสีที่ไมเ่กินค่ามาตรฐานท่ีกำหนด 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการกำกบัดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย
ร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงของประเทศและนานาชาต ิ
กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดและพันธกรณรีะหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
2.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : งานวิจัยและพัฒนา
สามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยของ ปส. 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.2 ตัวช้ีวัดที่ : ร้อยละความสำเรจ็ในการขับเคลื่อน
งานวิจัยและพัฒนาท่ีพร้อมสำหรบันำไปใช้ในการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรังสี ตามแผนท่ี
กำหนด 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังส ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคณุภาพ 
3.2.1 ตัวช้ีวัดที่ : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดแูลทางนิวเคลียร์และ
รังส ี
3.2.2 ตัวช้ีวัด : สดัส่วนของกฎหมายที่ไดร้ับการทบทวน
ให้มีเนื้อหาท่ีมีความทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ด้านนิวเคลยีร์และรังส ี
3.2.3 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเร็จของระบบการ
บริหารจดัการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพและผ่าน
เกณฑไ์ด้รบัรางวัล 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

3.2.4 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้าน
นิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
3.2.5 ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเรจ็ของการนำระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน 
3.2.6 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรงัสี 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกำกับ
ดูแลนิวเคลียร์และรังส ี
กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบดิจทิัลด้านการกำกับดูแล
และการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับห้องปฏิบตัิการทางนิวเคลยีร์และ
รังส ี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการ
สื่อสารด้านความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี 
4.1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสีสามารถปฏิบตัิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
4.1.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2. บุคลากรด้าน
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรงัสีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับภารกจิ และมีความผูกพัน
องค์กรที่ดี (Engagement) 
4.1.3 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3. ผู้ที่เกีย่วข้อง 
(Interested Parties) มีความรู้และความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสีและความรู้เกีย่วกับ
ภารกิจของ ปส. 
4.1.4 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4. ประชาชน 
รับทราบข้อมลูทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และภารกิจ
ของ ปส. 
4.2.1 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผูไ้ดร้บัการพัฒนาศักยภาพท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมินในแตล่ะหลักสูตร/กจิกรรม 
4.2.2 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปส. 
4.2.3 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพัน
ต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมขององค์กร 
4.2.4 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล
ข่าวสารตามที่คาดหวัง 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้านการกำกับ
ดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กลยุทธ์ที่ 4.2 สื่อสารภายในเพ่ือวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
และสื่อสารต่อสาธารณะอย่างทันเหตุการณ ์

ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีควรปรังปรุง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

๓.๑ ท่านหรือหน่วยงานของท่านเคยรับบริการจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในงานบริการใดบา้ง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 งานบริการออกใบอนุญาตเครือ่งกำเนิดรังส ี

 งานบริการออกใบอนุญาตวสัดกุัมมันตรังส ี

 งานบริการออกใบอนุญาตวสัดนุิวเคลียร ์

 งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังส ี

 งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี

๓.๒ ท่านมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานปรมาณูเพือ่สันติในระดับใด 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

1. งานบริการออกใบอนุญาตเครือ่งกำเนิดรังสี

2. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดกุัมมันตรังสี
3. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดนุิวเคลียร์
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

4. งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี
5. งานบริการรับรองและขึ้นทะเบยีนเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังส ี

๓.๓ ท่านมคีวามต้องการและความคาดหวังต่อการให้บริการของสำนักงานปรมาณเูพื่อสันติอยา่งไรบ้าง (โปรดระบุ) 

งานบริการ 
ความต้องการและความคาดหวัง (โปรดระบุ) 

1. งานบริการออกใบอนุญาตเครือ่งกำเนิดรังสี ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

2. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดกุัมมันตรังสี ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

3. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดนุิวเคลียร์ ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

4. งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

5. งานบริการรับรองและขึ้นทะเบยีนเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังส ี

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) 

๔.๑ ท่านมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างต่อการให้บริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) ที่ผ่านมา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๒ ท่านมีความต้องการและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในภาวะวิกฤติ เช่น สถานการณ์โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในประเด็นใดบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ และข้อมูลแสดงความประสงค์ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่านมีความประสงค์ที่จะเข้ามามีสว่นร่วมหรือเกีย่วข้องในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติในอนาคต หรือไม ่

 ม ี      ไม่ม ี

หากท่านตอบว่ามี โปรดแจ้งช่ือ/ทีอ่ยู่ ในการติดต่อกลับ 

ช่ือ/สกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

โทรศัพท…์…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรสาร……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คณะผู้จัดทำ 
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น 

เร่ือง แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

1. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. นางเพ็ญนภา กัญชนะ  รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
4. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

1. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบรหิารจัดการด้านพลังงาน 
ปรมาณู หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

2. นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางสาวรัตตญิา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นายนิรันดร บัวแย้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายปราลม จาดโห ้  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
7. นายนพพระคณุ คชบาง  เจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมูล 
8. นางสาวสุพฒัศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางสาวจันทิมา แสงเนตร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวนันทนัช ดรุณพงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ที่ปรึกษา 

คณะผู้จัดทำ 
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กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2596 7600 โทรสาร. 0 2562 0128 

WWW.OAP.GO.TH


	รวมเล่ม
	หน้าปก + ภาคผนวก
	คำนำ - บทสรุปผู้บริหาร

	สารบัญ
	รวมเล่ม
	เล่มแบบสอบถาม (ใส่กรอบ)
	หน้าปก + ภาคผนวก
	หน้าปก + ภาคผนวก




