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คํานํา 
 
 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียร รวมท้ังการบริหารจัดการดานพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามพันธกรณีหรือความตกลง
ระหวางประเทศและมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามเปาหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตรตาง ๆ สู
การปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ ดังนั้น หนวยงานตาง ๆ จึงตองจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายและแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และประชาชน 
ตลอดจนขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรชาติระดับตางๆ อยางไรก็ตามดวยงบประมาณท่ี
มีอยูอยางจํากัด จึงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาตรวจสอบขอเสนอ
โครงการใหเกิดความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ  

 รายงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการศึกษากรอบแนวคิด และข้ันตอนการพิจารณาโครงการ
เพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางการพิจารณา
โครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และสามารถบรรลุเปาหมายของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงมีขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน 

 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะ
เปนประโยชนในจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท้ังตอเจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบในการจัดทําขอเสนอโครงการ ผูพิจารณาขอเสนอโครงการ และผูบริหารในระดับตาง ๆ และ
ขอขอบคุณผูบริหาร และบุคลากรทุกหนวยงานท่ีสนับสนุนขอมูลเพ่ือใชในการจัดทํารายงานฉบับนี้ใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 
 
 
 
 

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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บทที่  1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมา 

 ประเทศไทยไดตั้งเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาตย่ัิงยืน” เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ
ยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศระยะยาวท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
จากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม 
และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง (ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 
2561 – 2580), 2561: 8) ภายใตเปาหมายดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ แมบท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เพ่ือขับเคลื่อนไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีกําหนดไว โดยถายทอดนโยบายและแผนตาง ๆ 
สูหนวยงานภาครัฐ พรอมท้ังจัดสรรทรัพยากร เชน งบประมาณ ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตาม
เปาหมายของนโยบายและแผนตาง ๆ เหลานั้น ในการนี้ หนวยงานภาครัฐจึงตองจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปท่ีตอบสนองตอการดําเนินงานตามภารกิจหนวยงาน และตองสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับตาง ๆ 
ของประเทศดวย 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรอยางสมํ่าเสมอเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน นโยบายและแผนระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนไปสู
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ ตอบสนองตอความตองการของประชาชนได การทบทวนแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว เปนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในหนวยงานท่ีเก่ียวของ และรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายในหนวยงานทุกระดับ รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย และมีการเผยแพรยุทธศาสตรใหสาธารณชน
รับทราบและใหบุคลากรภายในหนวยงานนําไปใชเปนกรอบการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
และประเทศ อยางไรก็ตาม สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติประสบปญหาเชนเดียวกับหลาย ๆ หนวยงาน คือ 
ปญหาการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ หรือการนําแผนยุทธศาสตรมากําหนดเปนแผนงาน/โครงการ โดย
โครงการท่ีมีการเสนอของบประมาณไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รวมท้ัง
โครงการท่ีเสนอของบประมาณไมไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ เนื่องจากไมสอดคลองกับ
ประเด็นเรงดวน นโยบายหรือยุทธศาสตรระดับตาง ๆ ของรัฐบาล และขาดความพรอมดานเอกสารท่ีครบถวน 
ถูกตอง ทําใหผูพิจารณาจัดสรรงบประมาณขาดความเขาใจในโครงการ ไมเห็นความสําคัญ หรือไมจัดสรร
งบประมาณใหเนื่องจากพิจารณาแลววา ไมผานหลักเกณฑการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
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กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร (กนผ.) กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) ไดเล็งเห็นปญหา
ดังกลาว จึงไดมีการพิจารณาขอเสนอโครงการกอนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
แมวาเจาหนาท่ีกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจะพิจารณาขอเสนอโครงการกับความสอดคลองกับนโยบาย
และแผนระดับตาง ๆ ของรัฐบาล และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ 
แตดวยขอจํากัดท่ีขาดความรูความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคทางดานนิวเคลียรและรังสี ทําใหไมสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของขอเสนอโครงการท่ีมีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งคณะ
พิจารณาขอเสนอโครงการ โดยไดเชิญผูเชี่ยวชาญของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมารวมพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในการจัดทํา
คําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จากการดําเนินงานขางตนกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร
พบปญหาวา ยังไมมีการพิจารณารายละเอียดขอเสนอโครงการกอนการเสนอของบประมาณ และไมมี
หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการท่ีชัดเจน ซ่ึงจะสงผลใหการจัดทําโครงการไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวไดเทาท่ีควร ดังนั้น กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร
จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษากรอบแนวคิด และข้ันตอนการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ และจัดทํา
ขอเสนอแนะและแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและสามารถบรรลุเปาหมายของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษากรอบแนวคิด และข้ันตอนการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและสามารถบรรลุเปาหมายของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ จึงมีขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน  
 
1.3 วิธีการศึกษา 

 1. ศึกษารวบรวมจากเอกสาร ไดแก หนังสือ บทความทางวิชาการ วารสารสิ่งพิมพ หนังสือราชการ 
เอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

2. วิเคราะหกรอบแนวคิด และข้ันตอนการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

3. จัดทําแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทราบถึงแนวคิดพ้ืนฐาน หลักเกณฑ แนวทาง ข้ันตอนการประเมินโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ
ท่ีถูกตอง สงผลใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีการวางกรอบและข้ันตอนการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ทราบถึงแนวทาง ข้ันตอนการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณในปท่ีผานมาของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหขอดีหรือขอเสีย และนํามาใชในการปรับปรุงแนวทาง 
ข้ันตอนการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในปถัดไป 
 3. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในพิจารณาขอเสนอโครงการ มีความรู
ความเขาใจในหลักเกณฑการพิจารณา แนวทางและข้ันตอนการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ 
และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  
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บทที่  2 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จํากัดมีประสิทธิภาพ เกิดการใชจายอยางคุมคา สามารถขับเคลื่อนการดําเนินการตาง ๆ ไปสูการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาประเทศไดอยางตรงวัตถุประสงคและมีประสิทธิผล จึงตองมีการศึกษาหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชประกอบการจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือ
เสนอของบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM) 

จากการท่ีประเทศไทยเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม เชน กระแสโลกาภิวัตน 
(Globalizations) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเขาสูสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) ความตองการมี
สวนรวมของประชาชน ความเขมแข็งของภาคเอกชน วิกฤตเศรษฐกิจ เปนตน เพ่ือใหองคการเปนองคการท่ี
มุงเนนยุทธศาสตร (the Strategy-focused Organization) (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2549: 50-52) จึงตองมีการ
เปลี่ยนแปลงใน 2 สวน คือ การคิดใหม (Re-thinking) ในเชิงยุทธศาสตร และสวนท่ีสอง การจัดการแบบใหม (Re-
managing) ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหในป พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการไทย และไดนํา
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM) มาใช เพ่ือใหมีความอิสระและความ
คลองตัวของการจัดการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาผลการดําเนินงาน โดยมุงเนนการให
ความสําคัญในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการใหบริการ และความคุมคา ซ่ึงผสมผสานกับหลักธรรมาภิบาล
และผลสัมฤทธิ์ที่ใหประโยชนสุขแกประชาชน จึงมีการนําเครื่องมือการจัดการภาคเอกชนมาประยุกตใชกับ
การจัดการภาครัฐ เชน การวัดผลการดําเนินงานแบบสมดุล (Balance scorecard) การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) การจัดการความรู (Knowledge Management) โดยกระบวนการจัดการภาครัฐแนวใหม 
มีดังนี้ 

1) การวางยุทธศาสตร (Strategy Formulation) คือ การกําหนดแนวทางหรือวิธีการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมของกิจการ อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีจะเสริมสรางคุณคาแก
ผูรับบริการ (ปกรณ ปรียากร, 2559: 24) โดยมีข้ันตอนการวางแผนยุทธศาสตรตามภาพท่ี 2.1 ดังนี้ 

 (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  (External environment analysis) เพ่ือประเมิน
สภาวะท่ีเปนภัยคุกคามหรือขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) ท่ีเปนปจจัยท่ีมีผล
ตอความสําเร็จของเปาหมาย โดยสามารถใชหลักการตางๆ มาใชเปนเครื่องมือการวิเคราะหสภาวะท่ีนาจะมีผล
ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตอการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงหลักการท่ีเปนท่ีนิยม เชน หลักการ PEST 
Analysis คือ  
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  - ดานการเมืองและกฎหมาย (Political Component: P) เปนการวิเคราะหนโยบาย

และกฎเกณฑตาง ๆ ของรัฐท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
  - ดานเศรษฐกิจ (Economic Component: E) เปนการวิเคราะหเศรษฐกิจระดับ

มหาภาค 
  - ดานสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component: S) เปนการวิเคราะห

สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม 
  - ดานเทคโนโลยี (Technological Component: T) เปนการวิเคราะหสภาพ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีจะมีผลตอการผลิตสินคาและการบริการ  

 (2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal environment analysis) เพ่ือประเมิน
สภาวะท่ีเปนจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ท่ีสมรรถนะหลักของหนวยงาน โดยสามารถใช
หลักการตางๆ มาใชเปนเครื่องมือการวิเคราะหสภาวะท่ีนาจะมีผลท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตอการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ซ่ึงสําหรับภาครัฐ สามารถใชหลักการ 5M คือ  

  - บุคลากร (Man) 
  - ประสิทธิภาพดานการเงิน (Money) 
  - วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ (Material)   
  - โครงสรางองคกร นโยบาย และระบบการบริหารจัดการ (Management)  
  - ความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของ (Market)  

 (3) การสรางกลยุทธ (Creation of Strategy) โดยใชเครื่องมือการจับคูระหวางปจจัย
ภายนอกกับปจจัยภายใน ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีตอเนื่องมาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
(SWOT Analysis) ตามหลัก TOWS Matrix เพ่ือนํามากําหนดกลยุทธประเภทเชิงรุก เชิงแกไข เชิงปองกัน 
และเชิงรับ คือ 

  - SO Strategies เปนสถานะท่ีไดเปรียบมากท่ีสุด ซ่ึงตองสรางความเจริญกาวหนา 
ดวยการเชื่อมโยงจุดแข็งกับโอกาส นํามากําหนดกลยุทธเชิงรุก 

  - WO Strategies เปนสถานะท่ีจะตองปรับสถานะหนวยงานและพัฒนากระบวนการ
ภายในหนวยงาน ดวยการปรับแกไขจุดออนเพ่ือรับมือกับโอกาสท่ีจะเขามา นํามากําหยดกลยุทธเชิงแกไข  

  - ST Strategies เปนสถานะของการเสริมสรางความรวมมือ ดวยการใชจุดแข็งท่ีมี
อยูไปใชเปนขอแลกเปลี่ยนหรือสรางความรวมมือเพ่ือปองกันขอจํากัดหรืออุปสรรค นํามากําหนดกลยุทธเชิงปองกัน 

  - WT Strategies เปนสถานะท่ีอยูในสภาพเลวราย ตองแกไขจุดออนและลดทอน
อุปสรรคหรือวิกฤตตางๆ นํามากําหนดกลยุทธเชิงรับ 

 นอกจากนี้  การสรางกลยุทธจะตองพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคม (Social 
Responsibility) ซ่ึงประกอบดวยการคํานึงถึงกฎเกณฑทางสังคม กติการวิชาชีพ และมารยาททางสังคม 
รวมถึงการคํานึงถึงการเสนอคุณคาในการจัดการ (Managerial Values) ที่เปนผลตอการสรางมูลคาเพ่ิม 
อันสอดคลองกับคานิยมของผูรับบริการ 
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 (4) การกําหนดและการเลือกกลยุทธ (Evaluation & Choice of Strategy) โดยการศึกษา

และวิเคราะหความเปนไปไดและความเหมาะสมของทางเลือกตาง ๆ จากกลยุทธท้ังสี่ประเภท โดยนําภารกิจ
ของหนวยงาน เปาหมายเชิงนโยบายของผูบริหารมากําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ 
และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรท่ีสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคกร ผานการระดมความคิดเห็นของบุคลากรท่ี
เก่ียวของ และจัดทําแผนงานประจํา/โครงการ 

 (5) การอนุมัติแผนยุทธศาสตรและการประกาศแผนยุทธศาสตร โดยการสรางความเขาใจใน
เปาหมายรวมกันใหบุคลากรภายในหนวยงานและเผยแพรใหสาธารณะชนรับทราบ 
 

 

 
ภาพท่ี 2.1 ตัวแบบการกําหนดยุทธศาสตร “Core Design School Model” 

 
2) การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategy Implementation) โดยการนําแผนยุทธศาสตร 

มากําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงนําการจัดการความเสี่ยงมาใช
ประเมินในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และ
กฎระเบียบ ซ่ึงในข้ันตอนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตินี้มักเปนปญหาสวนใหญของหนวยงานตาง ๆ 
กลาวคือ “ปญหาสวนใหญขององคกรไมใชเรื่องการขาดกลยุทธแตขาดการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
อยางตอเนื่อง” (Norton and Kaplan อางถึงใน อัชกรณ วงศปรีดี, 2559: 3) ดังท่ีแสดงตามภาพท่ี 2.2  

 
  Strategy Formulation 

Strategy 
Implementation 

 Good Poor 
Good Success Routette 
Poor Trouble Failure 

 
ภาพท่ี 2.2 ความสัมพันธระหวางการกําหนดและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  

 

External Appraisal Internal Appraisal 

Threats & Opportunities 
in Environment 

Key Success Factors 

Creation of Strategy 

Strengths & Weaknesses 
of Organization 

Distinctive Competences 

Evaluation & Choice of Strategy 

Implementation of Strategy 

Social Responsibility Managerial Values 
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 Success คือ มีกลยุทธท่ีดี และการนําไปปฏิบัติท่ีดี โดยการสามารถดําเนินการตามเง่ือนไข
ของความสําเร็จท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร   

Routette คือ กลยุทธท่ีกําหนดไวไมแยบยล แตฝายบริหารและฝายปฏิบัติการมีความสามารถ
และศักยภาพท่ีทําใหงานสําเร็จตามภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงในสถานะนี้จะเกิดความไมแนนอนสูง 

Trouble คือ มีกลยุทธท่ีกําหนดไวดีแลว แตขาดการคํานึงถึงวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร งานจึงไมเปนไปตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด ผูบริหารขาดความเขาใจถึงปญหา นําไปสู
การกําหนดกลยุทธใหม และไมสามารถดําเนินการไดตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดใหมเชนเดิมเปนวงจร  

Failure คือ กลยุทธกําหนดไวไมดี และขาดวิธีปฏิบัติท่ีดี สงผลใหลมเหลวในท่ีสุด 
ดังนั้น เม่ือมีการกําหนดกลยุทธท่ีดีแลว จึงตองมีการนํากลยุทธไปใชหรือการกําหนดวิธีการปฏิบัติหรือ

การกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับเปาหมายและผลฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร สามารถ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกรได 

กระบวนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 2.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 กระบวนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
 

3) การกํากับและติดตามผลตามยุทธศาสตร (Strategy Control) เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และนําขอมูลไปใชในการทบทวนแผนยุทธศาสตรในระยะ
ตอไป อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคกรเพ่ือใหผูรับบริการมีความม่ันใจในคุณภาพของผลผลิต
และบริการขององคกรมากข้ึนบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานในองคกรมากข้ึน ผลการดําเนินการบรรลุ
ตามเปาหมายชวยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององคกรสูระดับมาตรฐานสากล โดยการประเมินผลมี
เครื่องมือตาง ๆ ท่ีเปนท่ีนิยาม เชน การประเมินผลตามขอกําหนดของระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จใน
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) เกณฑรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public-sector Management Quality Award : PMQA) การวัดผลใน 4 มิติ
ดวยการวัดผลการดําเนินงานแบบสมดุล (Balance scorecard) มาใชในการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ 
และถายทอดตัวชี้วัดองคการสูตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล รวมท้ังใชในการประเมินการผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถใชรูปแบบอ่ืนในการประเมินผล เพ่ือใหเห็นการดําเนินงานใน
ลักษณะภาพรวมไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน  
 

การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏบัิติ

ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรและโครงการ

การจัดทําขอเสนอโครงการ

การคัดเลือกโครงการ

การติดตามโครงการ

การประเมินโครงการ

พิจารณาปจจัยตางๆ ที่ตองคํานึงถึงในการแปลงยุทธศาสตรฯ เชน บุคลากร ขอมูล โครงการ 

การทําใหยุทธศาสตรสัมฤทธิ์ผลผานโครงการตางๆ 

เพื่อใหการคิดโครงการตางๆ เปนไปอยางละเอียดถี่ถวน รอบคอบ 

เพื่อคัดเลือกโครงการที่สงผลกระทบตอยุทธศาสตรโดยตรง 

เพื่อติดตามความคืบหนา และสามารถปรับตัวและแกไขปญหาไดอยางทันตอเหตุการณ 

เพื่อประเมินวาโครงการใดนําไปสูผลผลิต ผลลัพธที่ตองการและบรรลุผลตามยทุธศาสตรหรือไม 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance 
Based Budgeting: SPBB) 

 การบริหารในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based 
Budgeting: SPBB) เนนความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธและผลผลิตซ่ึงเปนผลงานท่ีตองการ (Results Based 
Budgeting) แลวจึงกําหนดจําแนกผลงานออกเปนโครงสรางกิจกรรม (Work Breakdown Structure: WBS) 
และจําแนกตอเปนข้ันตอนของกิจกรรมหรือรายละเอียดของกิจกรรม โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานตาม
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการ และ
บริหารงบประมาณแกกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ไดแก 

 1) ระดับชาติ หรือระดับรัฐบาล แสดงความรับผิดชอบตอความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระดับชาติ (Strategy Delivery Target) ซ่ึงใชกําหนดยุทธศาสตรในการจัดสรรงบประมาณประจําปของ
ประเทศ โดยขอมูลดังกลาวจะมีการเปดเผยตอรัฐสภา/สาธารณชนเพื่อใชในการตรวจสอบติดตามผล
การดําเนินงานของรัฐบาล 

 2) ระดับกระทรวง หรือเรียกวา ระดับความสําเร็จตามยุทธศาสตรของกระทรวง โดยมีรัฐมนตรีเจา
กระทรวงรับผิดชอบตอเปาหมายแหงความสําเร็จท่ีเรียกวาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (Service 
Delivery Target) ซ่ึ ง เปนองคประกอบสําคัญในขอตกลงการใหบริการสาธารณะ (Public Service 
Agreement: PSA) ท่ีจัดทําระหวางคณะกรรมการนโยบายงบประมาณกับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

 3) ระดับกรม หรือระดับหนวยปฏิบัติ โดยมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบตอความสําเร็จของผลผลิต 
(Output) ท่ีหนวยงานนั้นรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซ่ึงผลผลิตดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญในขอตกลง
การจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement: SDA) ท่ีจัดทําข้ึนระหวางรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลกับหัวหนา
หนวยปฏิบัติ 

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเปนระบบงบประมาณที่มุงเนนผลสําเร็จใน
การดําเนินงานของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามยุทธศาสตร โดยมีการวัดผลสําเร็จ 
(Performance Measures) ของผลงานดังกลาวดวยตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ซ่ึงครอบคลุมท้ังปริมาณ คุณภาพ เวลา
และตนทุนในการนําสงผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถึงแมวาหนวยงานภาครัฐจะใหบริหาร 
โดยไมแสวงหากําไร แตปจจัยเรื่องตนทุนยังคงเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาวา ผลผลิตหรือผลการ
ดําเนินการจะบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานไดอยางไรโดยใชงบประมาณนอยที่สุด โดยรัฐบาลในฐานะ
ผูจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด จึงตองกําหนดยุทธศาสตรและตัวชี้วัด เพื่อใชในการจัดลําดับ
ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ สามารถสรุปความเชื่อมโยงความสัมพันธการถายทอดยุทธศาสตร
ในแตละระดับ ตามภาพท่ี  2.4 ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.4 งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
 

จึงเห็นไดวา ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเปนระบบท่ีมุงเนนยุทธศาสตรชาติ
และนโยบายรัฐบาลเปนหลักในการจัดการทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดตอ
ประเทศชาติและประชาชน โดยเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหาร
จัดการงบประมาณและคํานึงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได  
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐบาล 

Government 

กระทรวง 

Ministry 

ยุทธศาสตรชาต ิ

National Strategy 

สังคม, เศรษฐกิจ, บริหาร, มั่นคง 

ยุทธศาสตรกระทรวง 

Ministry Strategy 

แผนกลยุทธ/แผนการใหบริการ 
แผนปฏิบัติงาน/แผนใชจายงบประมาณ 

Service Delivery Agreement 

(ActionPlan) 

งาน / โครงการ 

กิจกรรม (Activities) 

ศูนยตนทนุหลัก 

ระดับหนวยงาน 
Agency Functional Cost Center 

ตนทุนทางตรง 

Direct Cost 

ตนทุนทางออม 

Indirect Cost 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาต ิ

Strategic Delivery Target : Ultimate Outcomes 

เปาหมายการใหบรกิารของกระทรวง 
ผลลัพธที่มตีอชมุชนและส่ิงแวดลอม 
 Service Delivery Target : Outcomes 

ผลผลิต (Outputs) 

หนวยงาน 

Agency 

2 

1 

3 

PSA 

SDA 

นโยบาย งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด  
(ปริมาณ  
คุณภาพ  

เวลา  
ตนทุน) 

 

การ
ติดตาม
และ

รายงาน 

บริการเดิม  
(Baseline) 

บริการใหม 
(New Initiative) 

เปาหมายการใหบรกิารของหนวยงาน  
Service Delivery Target : Output ตัวช้ีวัด 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ  

 เม่ือมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธแลว 
จะตองมีการถอดแผนยุทธศาสตรดังกลาวมาสูการกําหนดแผนงาน/โครงการซ่ึงเปนวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหสามารถ
บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร โดยแผนงาน คือ แผนปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ แตโครงการ คือ 
แผนปฏิบัติการเฉพาะเรื่องท่ีมีวัตถุประสงคชัดเจน (Objective) ขอบเขตท่ีครอบคลุม (Scope of Operation) 
มีความสอดคลองกับบริบทนโยบาย และแผนระดับตาง ๆ (Relevance) มีการวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของอยาง
เปนระบบ (System Oriented) และสามารถพัฒนานําไปสูผลลัพธหรือการดําเนินงานท่ีดีกวาเดิม 
(Development) 

1) ความหมาย 
โครงการ (Project) หมายถึง กิจกรรมพ้ืนฐานท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือนําเอาวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร

ไปปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว และมุงเนนในการแกไขปญหาและความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงงานปกติ (งานประจํา) ไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หรืออาจจะดําเนินการไดยาก (ไตรรัตน โภคพลากรณ, ม.ป.ป.: 3) ดังนั้น โครงการจึงตองมี
การวางแผนกําหนดโครงการท่ีรอบคอบ มีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการในทุกมิติ ท้ังผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศักยภาพของหนวยงาน มีการบริหารโครงการท่ีเหมาะสม 
มีการควบคุมติดตาม และประเมินผลเปนระยะ  

 2) คุณสมบัติของโครงการ ไดแก 
  (1) โครงการประกอบดวยกิจกรรมท่ีแตกตางไปจากการดําเนินงานตามปกติของหนวยงาน 
  (2) มีความเอกเทศ อันเปนลักษณะเฉพาะ (Uniqueness) ของโครงการ 
  (3) กิจกรรมทีความสัมพันธกันเปนระบบ (Systems) มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดท่ี
แนนอนเปนงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว หรืออาจบรรจุเปนงานประจําตอไป 
  (4) มีหนวยงานรับผิดชอบและสลายตัวเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
  (5) มีกลุมผูใชประโยชนท่ีแนนอน มีการกําหนดคาใชจายในการดําเนินงาน สามารถวิเคราะห
ความคุมคาของผลประโยชนตอบแทนได 
  (6) คํานึงถึงขอจํากัดในการบริหารและการจัดการดานเวลา คาใชจายและคุณภาพของ
ผลผลิตท่ีสําคัญของโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หนา 11 

 

2.4 หลักการเขียนโครงการ 

 การเขียนโครงการอยางเปนลายลักษณอักษร เพ่ือทําใหทุกฝายเขาใจรวมกันและการนําเสนอโครงการ
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยการเขียนโครงการมีรูปแบบจํานวน 2 รูปแบบ คือ การเขียนแบบ
พรรณนาหรือแบบดั้งเดิม (Conventional) และแบบตาราง Logical Framework โดยในหนวยงานภาครัฐ
สวนใหญนิยมใชในรูปแบบดั้งเดิม ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงขอนําเสนอเฉพาะในสวนของการเขียนโครงการ
แบบดั้งเดิม ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 

 1) ช่ือโครงการ 
  ควรกําหนดชื่อใหมีลักษณะทราบไดวาจะดําเนินการอะไร ไมกวางเกินไป โดยกําหนดจาก
วัตถุประสงค 

 2) ความสําคัญและท่ีมาของโครงการ หรือหลักการและเหตุผล 
  เปนสวนสําคัญท่ีจะชวยในการโนมนาวใหผูอนุมัติโครงการ โดยระบุใหเห็นถึงประเด็นปญหาท่ี
ตองการแกไขมิใหเกิดปญหาอีก หรือตองการใหปญหานั้นเบาบางลง หรือปองกันไมใหเกิดปญหาในอนาคต 
และแสดงใหเห็นความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงควรอางอิงแนวคิด ทฤษฎี ขอมูล 
และนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร โดยเขียนในลักษณะจากประเด็นท่ีกวางไปสูประเด็นท่ีแคบ 

 3) วัตถุประสงค หรือเปาหมาย 
  ควรกําหนดใหมีความชัดเจน โดยสามารถระบุผลลัพธเม่ือโครงการสิ้นสุด สามารถวัดผลของ
ผลผลิตไดท้ังในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คาใชจาย และระยะเวลา การกําหนดวัตถุประสงคควรกําหนดใหมี
ความทาทาย ซ่ึงถาใชศักยภาพอยางเต็มท่ีแลวก็สามารถบรรลุผลได มีเหตุมีผล และมีการกําหนดระยะเวลาท่ี
จะบรรลุวัตถุประสงค 

4) ขอบเขตการดําเนินงาน  
ควรกําหนดกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินการ เพ่ืองายตอการปฏิบัติ 

 5) วิธีการดําเนินงาน หรือ แผนปฏิบัติการ 
  มีการกําหนดเพ่ือแสดงใหเห็นวา ตองดําเนินการอะไร (What) ดําเนินการเม่ือไหร (When) 
ดําเนินการท่ีไหน (Where) ใครเปนผูดําเนินการ (Who) ทําไมจึงตองดําเนินการ (Why) และจะดําเนินการ
อยางไร (How)  

 6) ระยะเวลาดําเนินการ 
  มีการกําหนดระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดอยางชัดเจน 

 7) งบประมาณ 
  คาใชจายท่ีตองใชในการดําเนินการ 

 8) ผลผลิต ผลลัพธและตัวช้ีวัด 
  ผลผลิต หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการดําเนินการทันที สําหรับผลลัพธ คือผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการ
นําผลผลิตไปใชประโยชน ซ่ึงอาจจะใชระยะเวลาหนึ่งท่ีทําใหเกิดผลได สําหรับตัวชี้วัดของผลผลิตและผลลัพธ
ตองมีความชัดเจน เปนรูปธรรม สามารถวัดไดท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คาใชจาย และระยะเวลา  
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9) ผูรับผิดชอบ 
 โดยระบุหนวยงาน หรือบุคคล หรือตําแหนง ท่ีมีสวนในการบริหารและดําเนินโครงการ ซ่ึง

ผูรับผิดชอบโครงการจะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพหรือสมรรถนะในการดําเนินโครงการ 

10) ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ หรือผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม  

11) การติดตามและประเมินผล 
 วิธีการติดตามและประเมินผล โดยกําหนดชวงเวลาท่ีชัดเจน เพ่ือใหผูบริหารโครงการได

ควบคุมติดตามผลการดําเนินการ 

12) อ่ืนๆ 
 หนวยงานอาจมีหัวขออ่ืนเพ่ิมเติมได เชน ผลการดําเนินงานโครงการท่ีผานมา ปจจัยเสี่ยงของ

โครงการและแนวทางการจัดการความเสี่ยง  แต ท้ังนี้ขอมูลใดท่ีเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
โครงการ ท่ีมีลักษณะรายละเอียดท่ีมีเนื้อหาคอนขางยาว ไมควรนํามาบรรจุไวในขอเสนอโครงการ 
 
2.5 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเสนอของบประมาณ 

 ในการเสนอของบประมาณของสวนราชการ จะตองจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ และดําเนินการจัดทํางบประมาณใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานท่ี
เก่ียวของกําหนด โดยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดทํางบประมาณ ดังนี้ 
 

2.5.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดหมวด 7 รัฐสภา โดยมี

มาตรา 142 กําหนดใหในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองแสดง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตางๆ 
 

2.5.2 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560  
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดหมวด 1 ยุทธศาสตรชาติ 

โดยมี มาตรา 5 วรรค 3 กําหนดใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ และมาตรา 10 วรรค 3 กําหนดใหแผนแมบทท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย 
 

2.5.3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 19 (1) กําหนดใหผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณมีหนาท่ีและอํานาจกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
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2.5.4 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
และ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 ไดกําหนดหมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
โดยมี 

มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

  (๑) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว
เปนการลวงหนา 

  (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียด
ของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของแตละภารกิจ 

 มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปน
แผนหาปซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ัง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีตองใช เสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

 เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว 
ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว 
 
2.6 หลักเกณฑการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงบประมาณไดกําหนดหลักเกณฑการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (1) นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
ระหวางดําเนินการ โดยเนนการพัฒนาท่ีสมดุล มุงเปาหมายและผลสัมฤทธิ์แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติแผนแมบทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
 (2) ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 (3) ตองแสดงวัตถุประสงค ความจําเปน ผลสัมฤทธิ์ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ กรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) รายงานเก่ียวกับ
สถานะและแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ ท้ังนี้ ใหนําแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาดวย 
 (4) นําขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายในปท่ีผานมามาใช
เปนแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณป 2564 ดวย 
 (5) ใหทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด สะทอน
ถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยรับงบประมาณท่ีสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงสรางแผนงานตามท่ี 
สํานักงบประมาณกําหนด 
 (6) การจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตองกําหนดเปาหมายท่ีตอบสนองตอเปาหมายของแผนแมบทยอย 
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 (7) ใหยื่นคําขอตั้งงบประมาณตามความจําเปน ความพรอม ความสามารถใชจายและกอหนี้ผูกพัน
ภายในปงบประมาณ 
 (8) กรณีรายการผูกพันใหมท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป ใหยื่นคําขอตั้งงบประมาณเฉพาะ
รายการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไวแลวเทานั้น 
 (9) ใหพิจารณานําเงินนอกงบประมาณท่ีมีอยูมาสมทบตามความเหมาะสม 
 (10) งบประมาณรายจายบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ ตองขอตั้งเทาท่ีจําเปน
และเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศท่ีตองการลดขนาดกําลังคน 
 (11) งบประมาณ Area ใหพิจารณาเหตุผลความจําเปน คํานึงถึงหลักความเปนธรรม และใหมีการกระจาย
งบประมาณอยางเหมาะสมและระบุพ้ืนท่ีดําเนินงานตั้งแตการขอตั้งงบประมาณ 
 (12) ตองจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม /โครงการตามความจาเปนเรงดวน 
 (13) หากตองมีการดําเนินการตามกฎหมายกอนดําเนินการ เชน ขอกําหนดเก่ียวกับผังเมือง 
ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม เปนตน จะตองดําเนินการใหครบถวนกอนยื่นคําขอตั้งงบประมาณ 
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บทที่  3 
ข้ันตอนการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 142 กําหนดใหในการเสนอ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองแสดงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
แผนพัฒนาตางๆประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรค 3 
กําหนดใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และมาตรา 10 
วรรค 3 กําหนดใหแผนแมบทท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผล
ผูกพันหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย ตลอดจนพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มาตรา 19 (1) กําหนดใหผูอํานวยการสํานักงบประมาณมีหนาท่ีและอํานาจกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางใน
การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ดังนั้น การเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ จึงตองจัดทําขอเสนอโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท ยุทธศาสตรจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวง ภารกิจหนวยงาน แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป
ของหนวยงาน รวมถึงนโยบายของเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามแนวทางการพัฒนาประเทศและเปาหมายของแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติ รวมถึงตอบสนองตอความตองการของประชาชน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดดําเนินการตามกระบวนการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management: NPM) โดยข้ันตอนแรก คือ การวางยุทธศาสตร (Strategy Formulation) โดยการนํา
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนพัฒนาและยุทธศาสตรระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และผลการ
ประเมินสภาพแวดลอมเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม มากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธขององคการแลว ข้ันตอนท่ีสอง คือ การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
(Strategy Implementation) โดยการนําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ท่ีไดจากการวางแผนยุทธศาสตร 
มากําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และขั้นตอนสุดทาย คือ 
การกํากับและติดตามผลตามยุทธศาสตร (Strategy Control) โดยมีการติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปและการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป 
ซ่ึงในแตละข้ันตอนกองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร (กนผ.) ไดดําเนินการ
รวมกับบุคลากร ปส. ทุกระดับต้ังแตระดับปฏิบัติการ หัวหนากลุมงาน ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนผูบริหาร ผานการ
ระดมความคิดเห็น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทําแบบสํารวจ หรือแสดงแจงเวียนขอความเห็นจากทุกภาคสวน  
  

สรุปข้ันตอนการดําเนินการตามกระบวนการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: 
NPM) ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตามภาพท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 

Strategy 
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ภาพท่ี 3.1 กระบวนการจัดการภาครฐัแนวใหม (New Public Management: NPM)  
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

3.1 การวางยุทธศาสตร (Strategy Formulation) 

Strategy 
Implementation 

Strategy Control 

ผลจากการประเมินแผนยุทธศาสตรมาทบทวนถึงปญหา - อุปสรรค 

กําหนดเปาหมาย (Goal) และ จัดทาํแผนที่นําทาง (Roadmap) 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ออกแบบหลักการ กรอบแนวคิด และวธิีการ ขั้นตอนและกําหนดการจัดทาํแผนยุทธศาสตร  

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด 

จัดทําแผนการดําเนินงาน และโครงการสําคัญ โดยแบงกลุมยอยรายยุทธศาสตร 

สรุปผลภาพรวมการดําเนินงาน พรอมมอบหมายผูรับผิดชอบ 

สํารวจความคิดเห็นของขาราชการและเจาหนาที ่หนวยงานที่เกีย่วของและผูรับบริการมีตอ
แผนยุทธศาสตร 

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรตามขอเสนอแนะ 

อนุมัติและเผยแพรแผนยุทธศาสตร 

กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และกาํหนดการในการพจิารณาขอเสนอโครงการ 

ประกาศแจงเวยีนหลักเกณฑ ขั้นตอน และกําหนดการ และเปดรับขอเสนอโครงการ 

สรางความรูความเขาใจในการเขียนโครงการที่ดี 

พิจารณาขอเสนอโครงการรายยุทธศาสตร และจัดลําดับความสําคัญ 

ใหความเห็นชอบโครงการที่เสนอของบประมาณ 

จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

ดําเนินการโครงการใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว 

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง 

ติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร 

ประเมินผลการดําเนินตามแผนยุทธศาสตร 

อนุมัติและเผยแพรผลการประเมินแผนยุทธศาสตร 

ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติระยะตอไป 
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สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ระยะ 5 ป อยางตอเนื่อง โดยมีข้ันตอนในการวางแผนยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. นําผลจากการประเมินแผนยุทธศาสตรมาทบทวนถึงปญหา - อุปสรรคท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร เพ่ือใชเปนบทเรียน และหาทางแกไขไมใหเปนปญหา - อุปสรรคตอ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรระยะตอไป 

2. รับนโยบายและเปาหมาย (Goal) ในการขับเคลื่อนองคกรจากเลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พรอมท้ังจัดทําแผนท่ีนําทาง (Roadmap) ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในระยะ 5 ป เพ่ือใชใน
การกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยใชเครื่องมือ SWOT และ TOWS 
Matrix ดังนี้ 

 3.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  (External environment analysis) และ
ศึกษาทิศทาง แนวโนมและบริบทการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีของประเทศและตางประเทศ 
รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพ่ือประเมินโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ท่ีเปน
ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเปาหมาย โดยมีมิติดานตาง ๆ ตามหลักการ PEST ไดแก     

  (1) ดานการเมืองและกฎหมาย เชน ปญหาขอพิพาทระหวางประเทศ หรือการกอการราย
ท่ีมีแนวโนมในการใชอาวุธนิวเคลียรและรังสี ความรวมมือท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศในการให
ความสําคัญตอการเฝาระวังภัยทางรังสี การแกไขและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรงัสี นโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการและภารกิจของหนวยงานภาครัฐ 
การปรับเปลี่ยน ยุบ รวมของกระทรวง ทบวง กรม  

  (2) ดานเศรษฐกิจ เชน นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและระหวาง
ประเทศ แนวโนมและบริบทการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีในการพัฒนาเศรษฐกิจและการคา
ของประเทศและตางประเทศ 

  (3) ดานสังคมและวัฒนธรรม เชน การเขาสูสังคมสูงวัย (Ageing Society) สงผล
ตอนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการพัฒนาดานการแพทยและสุขภาพ ทําใหมีการใชรังสีในทางการแพทยท่ี
มากข้ึน ความตระหนักและการรับรูเก่ียวกับการกํากับและการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

  (4) ดานเทคโนโลยี เชน การเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันของเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Disruptive Technology) ซ่ึงสงผลตอกระบวนการดําเนินงานขององคการตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ 

 3.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal environment analysis) และศึกษา
บริบทของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ท่ีเปน
ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเปาหมาย โดยมีมิติดานตาง ๆ ตามหลักการ 5M ไดแก    

 (1) บุคลากร เชน ความรู ความสามารถ ศักยภาพและจํานวนของบุคลากรของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 (2) ประสิทธิภาพดานการเงิน เชน งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร วินัยการเงิน และ
การใชจายงบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 (3) วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ เชน คุณภาพและจํานวนวัสดุ อุปกรณ และ
ครุภณัฑท่ีใชในการสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
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 (4) โครงสรางองคกร นโยบาย และระบบการบริหารจัดการ เชน กฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โครงสรางและภารกิจของหนวยงาน รูปแบบการบริหาร
จัดการท่ีมีผลตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

 (5) ความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของ เชน 
ความคาดหวังและความพึงพอใจตอประเด็นตาง ๆ ในการใหบริการหรือการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 

 3.3 จับคูระหวางปจจัยภายนอกกับปจจัยภายใน ซึ่งเปนกลยุทธที่ตอเนื่องมาจาก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) ตามหลัก TOWS Matrix เพ่ือนํามา
กําหนดกลยุทธประเภทเชิงรุก เชิงแกไข เชิงปองกัน และเชิงรับ 

4. กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรศึกษาและออกแบบหลักการ กรอบแนวคิด และ
วิธีการ ข้ันตอนและกําหนดการในการทบทวนแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และขอความเห็นชอบ
ในการดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรจากเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน ตั้งแตระดับ
ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูปฏิบัติงาน โดยนําขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก มาใชประกอบทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศาสตรท่ีสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคกรท่ีเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมอบนโยบายไว  

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน ตั้งแตระดับ
ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูปฏิบัติงาน และรวมกันจัดทําแผนการดําเนินงาน และ
โครงการสําคัญท่ีขับเคลื่อนใหสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร และเปนไปตามแผนท่ีนําทางท่ี
กําหนดไว โดยมีการแบงกลุมยอยรายยุทธศาสตรหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตร เพื่อใหการประชุม
เชิงปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ อาจมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ
คณะทํางานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายในการพิจารณาประเด็นเฉพาะดาน เชน คณะทํางานขับเคลื่อนงานวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํากรอบหัวขอดานการวิจัย
และพัฒนาของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

7. จัดประชุมหารือกับผูท่ีเก่ียวของเพ่ือสรุปผลภาพรวมการดําเนินงาน และรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการดําเนินงาน พรอมมอบหมายผูรับผิดชอบแตละแผนงาน/โครงการ 

8. สํารวจความคิดเห็นของขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับในสังกัดของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูรับบริการมีตอแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณู และจัดทํา
รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็น     

9. ดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตามขอเสนอแนะท่ี
ไดรับจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  
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10. นําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติอนุมัติและเผยแพรแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและบนเว็บไซตสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติให
สาธารณะชนทราบและบุคลากรของสํานักงานปรมาณูนําไปใชเปนแผนการดําเนินงานตอไป 
 
3.2 การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategy Implementation) 

หลังจากการวางแผนยุทธศาสตร ข้ันตอนตอไปคือ การนําแผนยุทธศาสตรถายทอดมาเปน
แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
ซ่ึงแผนงาน/โครงการดังกลาวนี้ ตองมีความเชื่อมโยงและสอดคลองตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร 
ขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงาน ตลอดจนสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลและความตองการ
ของประชาชนภายใตทรัพยากรและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด ดังนั้น จึงตองมีการพิจารณาคัดเลือก
โครงการท่ีจะเสนอขอรับงบประมาณ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ ข้ันตอน และกําหนดการในการพิจารณา
ขอเสนอโครงการ โดยกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจะนําหลักเกณฑในการจัดทํางบประมาณของสํานัก
งบประมาณมาใชประกอบการในการจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการดวย 

2. ประกาศแจงเวียนหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ ข้ันตอน และกําหนดการ
ในการพิจารณาขอเสนอโครงการ และเปดรับขอเสนอโครงการ 

3. สรางความรูความเขาใจในการเขียนโครงการท่ีดี มีความสอดคลองกัน นําสูความเขาใจ
เก่ียวกับโครงการ สงผลใหมีโอกาสไดรับจัดสรรงบประมาณมากข้ึน 

4. พิจารณาขอเสนอโครงการรายยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ โดยคัดเลือกโครงการท่ีสามารถขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายรัฐบาล และ
และประเด็นเรงดวนอ่ืนๆท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน และจัดลําดับความสําคัญ 

5. นําเสนอใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติใหความเห็นชอบโครงการท่ีเสนอขอ
งบประมาณ 

6. จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

7. ดําเนินการโครงการใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

8. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง  
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3.3 การกํากับและติดตามผลตามยุทธศาสตร (Strategy Control) 

1. ติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
รายเดือน โดยใหผูรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดการดําเนินงาน พรอมชี้แจงปญหา-อุปสรรค และแนวทางการ
แกไข หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด และกํากับหรือแกไขเพ่ือใหการดําเนินการสามารถ
บรรลุเปาหมายของแผนยุทธศาสตร 

2. ประเมินผลการดําเนินตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลภาพรวมขององคกรตลอดกระบวนการทํางาน 

3. นําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติอนุมัติและเผยแพรผลการประเมินแผนยุทธศาสตร
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและบนเว็บไซตสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ใหสาธารณะชนรับทราบ 

4. ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติระยะตอไป โดยนําเอาผลการดําเนินงาน 
ปญหา-อุปสรร ปจจัยสนับสนุนท่ีทําใหสามารถบรรลุแผนยุทธศาสตรมาใชเปนขอมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร 
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บทที่  4 
สรุปผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานท่ีผานมา สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) มีการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร
อยางตอเนื่อง และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังปรับวิธีการเพ่ือกําหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในระยะ 5 ป แตปญหาสําคัญในการดําเนินการ คือ การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
กลาวคือ การจัดทําและการเสนอของบประมาณของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไมสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีกําหนดไว และขาดการจัดลําดับความสําคัญ และการจัด
หมวดหมูท่ีชัดเจน 

ตอไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีคณะผูเชี่ยวชาญของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติรวมพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ แตพบปญหาวา ยังไมมีการพิจารณารายละเอียดขอเสนอโครงการกอน
การเสนอของบประมาณ และไมมีหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการท่ีชัดเจน 

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร (กยผ.) จึงไดปรับข้ันตอนการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการประเมินขอเสนอโครงการกอน
การเสนอของบประมาณ เพ่ือใหโครงการท่ีเสนอของบประมาณสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ นโยบายรัฐบาล สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและประชาชนใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 

 
4.1 ข้ันตอนการพิจารณาขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภายหลังจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568 จนถึง
การกําหนดแผนงาน/โครงการภายใตยุทธศาสตร การดําเนินงานข้ันตอไปคือ การจัดทํารายละเอียดขอเสนอ
โครงการและการพิจารณาขอเสนอโครงการ เพ่ือนําขอมูลท่ีผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติแลวไปใชในการเสนอของบประมาณ โดยรายละเอียดข้ันตอนการพิจารณา
ขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนผังการปฏิบัติงาน 
(Flow chart) พิจารณาขอเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังภาพท่ี 4.1 ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักเกณฑการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ตัวอยางหลักเกณฑการประเมินขอเสนอโครงการจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) มหาวิทยาลัย และ
หนวยงานตางๆ โดยจากตัวอยางดังกลาว จะมีการกําหนดองคประกอบหรือประเด็นการพิจารณาเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในแตละประเด็น และกําหนดคาน้ําหนักเปนรอยละในแตละประเด็น พรอมท้ังการใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากผูพิจารณา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดการจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
โดยการกําหนดประเด็นการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน ผูประเมิน และวิธีการประเมิน โดยกลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรไดกําหนดกรอบแนวคิดและวิธีการ ดังนี้ 

 1) หมวดการประเมิน แบงออกเปน 5 หัวขอ โดยแตละหัวขอมีความสําคัญไมเทากัน ภายใต
แตละหมวดประกอบไปดวยประเด็นการประเมินท่ีมีคะแนนตามความสําคัญ  
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 2) คะแนนเต็มท้ังหมด 100 คะแนน ทุกประเด็นการประเมินมีคะแนนไมเทากัน จากนั้นนํา
ทุกคะแนนมาคิดคาเฉลี่ยเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ เพราะฉะนั้นการกําหนดคะแนนจึงข้ึนอยู กับลําดับ
ความสําคัญและหลักการของคณิตศาสตร 

 3) การใหคะแนนตองมีการกําหนดเกณฑคะแนนและคําอธิบายประกอบ เชน คะแนนเต็ม 7 คะแนน 
ถามีเนื้อหา ครบถวน ชัดเจน จะใหคะแนนเต็ม 7 คะแนน ถาขาดขอใดขอหนึ่งคะแนนจะเหลือ 5 คะแนน
และลดหลั่นกันมา ซ่ึงในสวนนี้ผูพิจารณาตองหารือรวมกันในการกําหนดเกณฑคะแนน 
  4) คณะประเมินขอเสนอโครงการ จํานวน 7 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ จํานวน 5 คน และ เจาหนาท่ีกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร จํานวน 2 คน 
  5) วิธีการประเมิน 
 5.1) คณะประเมินฯ พิจารณารายละเอียดโครงการ และใหคะแนนลงในแบบฟอรม 
 5.2) นําคะแนนของคณะประเมินมาคิดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 5.3 คณะประเมินฯ อภิปรายสรุปผล นําเสนอผูบริหาร 

 3. ออกแบบหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ 
  จากกรอบแนวคิดและวิธีการขางตน สามารถสรุปเปนหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ
โครงการ ดังนี้ 
 ตารางท่ี 4.1 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ  

ประเด็นการประเมิน คําอธิบาย คะแนน 

1. ความสอดคลองระดับแผนยุทธศาสตรและ
นโยบาย 

ทุกขอมีคะแนนไมเทากันเน่ืองจากแตละแผนมีความสําคัญและ
ขอบเขตไมเทากัน 

28 

 1. แผนงานภายใตแผนยุทธศาสตร
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 
2568 (อยูในเลมแผน) 

โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรท่ีผานการระดมความเห็นและความ
เห็นชอบจาก ลปส. แลว 

8 

 2. แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 หรือ นโยบาย
ผูบริหาร 

แผนระยะสั้น และระยะกลาง และเปนประเด็นเรงดวนท่ีผูบริหาร
เห็นความใหดําเนินการ 

6 

 3. นโยบายและแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานพลังงานนิวเคลยีรของประเทศ พ.ศ. 
2560 - 2569 

แผนระยะยาว และมีขอบเขตท่ีกวาง 5 

 4. นโยบายรัฐบาล ประเด็นสําคญัของรัฐบาล ซึ่งเปนสวนท่ีจะไดรับจดัสรรงบประมาณ 4 

 5. ยุทธศาสตรกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นสําคญัของกระทรวงท่ีจะไดรับการผลักดันใหไดรับจดัสรร
งบประมาณ 

3 

 6. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีความสาํคัญ แตมีขอบเขตท่ีกวาง 2 

2. ความสําคัญ ทุกขอมีคะแนนเทากันเน่ืองจากมีความสําคัญเทากัน 28 

 1. หัวขอทางเทคนิค-มาตรฐานสากล/
หัวขอตามกฎหมาย/หัวขอตามภารกิจ-พันธกิจ 

ความจําเปนท่ีตองดําเนินการท่ีมีการระบุไวในทฤษฎี กฎหมาย และ
ขอกําหนดอ่ืนๆ อยางชัดเจน  

7 

 2. ประเด็นปญหา ความสําคญัปญหาท่ีสงผลตอประเทศท่ีตองไดรับการแกไข หรือ
พัฒนา 

7 

 3. วัตถุประสงคของโครงการ ความชัดเจนและเปาหมายในการดําเนินการ สอดคลองกับกิจกรรม 7 

 4. ความจําเปนเรงดวน (คะแนนรวมของขอยอย) 7 

  4.1 สถานการณปจจุบัน ความเรงดวนในปจจบัุน 4 

  4.2 แนวโนมในอนาคต ความเรงดวนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 

3 
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ประเด็นการประเมิน คําอธิบาย คะแนน 

3. ผลสัมฤทธิ์  ทุกขอมีคะแนนเทากันเน่ืองจากมีความสําคัญเทากัน 28 

 1. ผลผลิตและตัวช้ีวัดในแตละป ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจริงในระยะเวลาทํางาน 1 ป สามารถจับตองได
อยางเปนรูปธรรม 

7 

 2. ผลลัพธเมื่อสิ้นสดุโครงการ ผลสําเร็จจากการนําผลผลิตไปดําเนินการ ซึ่งอาจจะเกิดข้ึนกอนหรือ
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

7 

 3. ผลกระทบทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดลอม 

ผลสําเร็จจากการนําผลผลิตไปดําเนินการ ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังเสร็จ
สิ้นโครงการมาระยะหน่ึง โดยเปนผลท้ังทางตรงและทางออม ท้ัง
ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบ 

7 

 4. การนําไปใชประโยชน/การนําไป
กําหนดนโยบาย/มาตรการ/หลักเกณฑ/
ขอกําหนดอ่ืนๆ/การนําไปใชในการแกไขปญหา 

แนวทาง หรือ วิธีการท่ีจะนําไปใชประโยชน ซึ่งสําคัญเน่ืองจาก
หลายโครงการท่ีดาํเนินการเสร็จสิน้แลว ไมมีการนําไปใชประโยชน
ตอ 

7 

4. ความเหมาะสม ทุกขอมีคะแนนเทากันเน่ืองจากมีความสําคัญเทากัน โดยหมวดน้ี
มีคะแนนนอยกวา 3 หมวดขางตน เน่ืองจากเปนหมดเกี่ยวกับ
กระบวนการดําเนินการ 

8 

 1. ขอบเขตและกลุมเปาหมาย การดําเนินงานเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และมีขอบเขตการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน 

2 

 2. แผนการดําเนินการ มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  2 

 3. ระยะเวลาในแตละป/ระยะเวลาท้ัง
โครงการ และงบประมาณ 

ระยะเวลาและงบประมาณเหมาะสมในการดําเนินการโครงการ 2 

 4. ผลการดําเนินงานท่ีผานมา โครงการท่ีเคยดําเนินการประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 2 

5. ความพรอมและความเสี่ยงของโครงการ  ทุกขอมีคะแนนเทากันเน่ืองจากมีความสําคัญเทากัน โดยหมวดน้ี
มีคะแนนนอยกวา 3 หมวดขางตน เน่ืองจากเปนหมดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ 

8 

 1. ความพรอมในการดําเนินการ
  

ความพรอมในการดําเนินงานในปจจุบัน 2 

 2. ความเสี่ยงดานผูรับผิดชอบ (คะแนนรวมของขอยอย) 2 

  2.1 ความสามารถในการ
บริหารและดําเนินการโครงการ 

มีความรับผิดชอบในการดําเนินการและรายงานผล 1 

  2.2 ประสบการณท่ี
เก่ียวของกับโครงการ 

เคยดําเนินงานท่ีเก่ียวของ หรือมีความรูท่ีเก่ียวของกับโครงการ 1 

 3. การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง ความเสีย่งท้ังทางวิชาการ และความเสีย่งของกระบวนการดําเนิน
โครงการ 

2 

 4. แนวทางการรับมือหรือแกไขความ
เสี่ยง (ตองสอดคลองตามความเสีย่ง) 

สามารถจัดการความเสี่ยงได เพ่ือใหโครงการบรรลุผลสาํเรจ็ 2 

 
 4. กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดจัดประชุมหารือรวมกับผูเชี่ยวชาญของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เม่ือวันพุธท่ี 12 มิถุนายน 2562 เพ่ือจัดทํารางหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยสามารถสรุปสาระการประชุมไดดังนี้ 

1) ประเด็นการพิจารณาขอเสนอโครงการ แบงออกเปน 5 หัวขอ ไดแก ความสอดคลอง
ระดับแผนยุทธศาสตรและนโยบาย ความสําคัญ ผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม ความพรอมและความเสี่ยงของ
โครงการตามท่ีกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรกําหนด  

2) ไมมีการใหคะแนน เนื่องจากเกณฑคะแนนดังกลาวไมสามารถระบุวา การดําเนินการเทาใด
ควรใหคะแนนตางกันเทาใด จึงควรใชการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขในแตละหัวขอ 
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3) ควรมีการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาขอเสนอโครงการท่ีชัดเจนเพ่ือ
ผูรับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดและมีขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 

4) ควรมีการจัดฝกอบรมเก่ียวกับการเขียนโครงการท่ีดีใหกับผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ขอเสนอโครงการ 

 5. กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร จึงไดกําหนดข้ันตอนและกําหนดการ พรอมแจงเวียนให
หนวยงานทราบ ดังนี้ 
 ตารางท่ี 4.2 ข้ันตอนและกําหนดการการพิจารณาขอเสนอโครงการ 

ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดการ 
1. ผูเชี่ยวชาญและกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 

20 มิถุนายน 2562 

2. นําเสนอใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเห็นชอบและมอบหมาย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทําขอเสนอโครงการ  

25 มิถุนายน 2562 

3. ประกาศเผยแพรหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ 26 มิถุนายน 2562 
4. จัดชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการ เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทํา
ขอเสนอโครงการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาฯ 

1 กรกฎาคม 2562 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทําขอเสนอโครงการ 
 

26 มิถุนายน -  
20 สิงหาคม 2562 

6. ผูเชี่ยวชาญ กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร และหัวหนาโครงการประชุม
รวมกันเพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการและใหขอคิดเห็นแตละโครงการ โดยแบง
ตามยุทธศาสตร จํานวน 5 ครั้ง ไดแก 

ครั้งท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกํากับ
ดูแลฯ ทางนิวเคลียร 

ครั้งท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP 
ครั้งท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกํากับดูแลฯ ทาง

นิวเคลียร 
ครั้งท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกํากับดูแล

ความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 
ครั้งท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับ

ดูแลฯ ตามมาตรฐานสากล 

 
 

 
24 กรกฎาคม 2562 (เชา) 

 
24 กรกฎาคม 2562 (บาย) 

30 กรกฎาคม 2562 
 

7 สิงหาคม 2562 
 

9 สิงหาคม 2562 

7. หัวหนาโครงการแกไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมตามขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
สงใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรรวบรวม เพ่ือจัดทําคําของบประมาณ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป 

20 สิงหาคม 2562 

 
 6. ผูเชี่ยวชาญและกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2564 – 2568 ตาม
หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ โดยจะพิจารณาจัดลําดับความสําคัญแยกตามแผนงานภายใตกลยุทธ
ในแตละยุทธศาสตร และนําเสนอใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเห็นชอบในหลักการและมอบหมาย
ผูรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมท่ีกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรกําหนด 
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 7. กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจัดชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการ เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําขอเสนอโครงการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาฯ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  7.1) ปญหาเก่ียวกับการจัดทําขอเสนอโครงการท่ีผานมา 

  (1) โครงการท่ีกําหนดข้ึน ไมไดแสดงถึงปญหาท่ีตองการจะแกไขอยางแทจริง ไมมี
การวิเคราะห ปญหา และความตองการอยางจริงจัง แตใหความสําคัญกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

(2) ปญหาเก่ียวกับวัตถุประสงคของโครงการ  
   (2.1) วัตถุประสงคมากเกินไป ควรมีเพียง 1 - 3 วัตถุประสงค โดยเฉพาะ

โครงการท่ีมีการบรูณการหลายหนวยงานหลายกิจกรรม 
   (2.2) การนํากิจกรรมในโครงการมาเขียนเปนวัตถุประสงคของโครงการ  

(3) การกําหนดเปาหมาย (Target) หรือเกณฑการวัดผลสําเร็จของโครงการไมชัดเจน 
ทําใหยากตอการควบคุมการดําเนินงานโครงการและการติดตามผลความกาวหนา และผลสําเร็จของโครงการ 

  (4) รายละเอียดงบประมาณ 
(4.1) การเสนอของบประมาณภาพรวมท้ังโครงการ หรือไมมีรายละเอียด

งบประมาณท่ีชัดเจนในแตละป  
(4.2) การเสนอของบประมาณผิดประเภทหรอืหมวดงบประมาณ 
(4.3) การแจกแจงรายละเอียดงบประมาณ (ตัวคูณ) ไม เปนไปตาม

หลักเกณฑของสํานักงบประมาณ  
(5) ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ ไมชัดเจน หรือเขียนประโยชนกับวัตถุประสงค

เหมือนกัน 
(6) ไมไดมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (กรณีท่ีโครงการตอเนื่อง) 
(7) ความเสี่ยงการดําเนินงานไมชัดเจน ขาดการวิเคราะหความเสี่ยงและแนวทางการ

แกไขอยางแทจริง หรือไมเขียนรายละเอียด 
  7.2) ความหมายโครงการ 
   แผนงานยอยท่ีประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม หรืองานหลายงาน ท่ีระบุ
รายละเอียดชัดเจน ซ่ึงเปนการแปลงรายละเอียดแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยตองระบุรายละเอียดให
ชัดเจน เชน วัตถุประสงค ระยะเวลา ข้ันตอนการดําเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ สงผลให
งายในการปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล 
  7.3) ลักษณะของโครงการท่ีดี 
   (1) สามารถแกไขปญหาขององคกรได 
   (2) สามารถตอบความตองการของหนวยงาน รัฐบาล และประชาชนได และ
สอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาระดับตางๆ  
   (3) มีวัตถุประสงคเปาหมายชัดเจน 
   (4) รายละเอียดโครงการมีความชัดเจน ถูกตอง และเขาใจไดงาย 
   (5) มีวิธีการติดตามและประเมินผลชัดเจน 
   (6) มีการวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการและจัดทําแนวทางแกไขท่ีสอดคลองกัน 
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  7.4) สวนประกอบของโครงการ 
 ตารางท่ี 4.3 สวนประกอบของโครงการ 

สวนประกอบของโครงการ แนวทางการเขียนโครงการ 
1. ชื่อโครงการ • มีความชัดเจน กระชับ เขาใจงาย นาสนใจ 

• แสดงถึงลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ หรือผลลัพธท่ีไดรับ 

• สื่อถึงวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ 

• ความตองการหรือปญหาท่ีตองแกไข 
2. ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร ตองมีความสอดคลองกับนโยบายตางๆ รวมท้ังโดยจะตอง

สามารถอธิบายเชิงเหตุผลและความสอดคลองระหวางแตละ
ลําดับชั้นได 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและ
เหตุผล 

ควรแบงเปน 4 สวน ไดแก 

• กลาวนํา 
 ใหระบุความสําคัญวาท่ีดําเนินโครงการมีความสําคัญ
อยางไรบาง โดยเขียนใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ  
นโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรของ
ประเทศ แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เปนตน 

• สภาพปญหา 
 การดําเนินงานท่ีผานมา ความรุนแรง การขยายตัว
ของปญหา และสาเหตุตางๆ ท่ีกอใหเกิดปญหา  

• ผลกระทบ 
 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังดานบวก หรือ ดานลบ  

• สรุป 
 สรุปเรื่องนี้มีความสําคัญและปญหาท่ีเกิดผลกระทบ
อยางรุนแรงมาแลวและคาดวาจะเพ่ิมข้ึนตอไปซ่ึงจะตองดําเนิน
โครงการ 

4. วัตถุประสงคของโครงการ • เปนการระบุเจตจํานงในการดําเนินโครงการอยางกวางๆ 

• มีลักษณะเปนนามธรรม ชัดเจน สื่อความตองการได 

• สามารถวัดและประเมินผลได 

• มีไดมากกวา 1 ขอ 
5. ขอบเขตของโครงการ/กลุมเปาหมาย
และพ้ืนท่ีดําเนินการ 

• กลุมเปาหมาย 
 กลุมผูรับประโยชนจากการดําเนินงานโครงการ 

• พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ระบุวากิจกรรมท่ีจะทํานั้น จะทํา ณ ท่ีใด 

6. งบประมาณในการดําเนินโครงการ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการแตละป 
โดยหมวดเงินงบประมาณสวนใหญท่ีใชโครงการ ไดแก 

• งบดําเนินงาน รายจายท่ีกําหนดใหเพ่ือการบริหารงาน
ประจาํ 

     - คาตอบแทน 
     - คาใชสอย 
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สวนประกอบของโครงการ แนวทางการเขียนโครงการ 
     - คาวัสดุ  
     - คาสาธารณูปโภค 

• งบลงทุน รายจายท่ีกําหนดใหเพ่ือลงทุน 
     - คาครุภัณฑ 
     - คาท่ีดินและคากอสราง 

• งบรายจายอ่ืน (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว และคาจางท่ีปรึกษา) **มักไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 

• สําหรับงบบุคลากร และงบเงินอุดหนุนจะไมมีใชในโครงการ 
7. แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการ • แยกเปนกิจกรรมยอยๆหลายกิจกรรม ต้ังแตตนจนจบ

กระบวนการ วามีกิจกรรมใดท่ีตองทําบาง โดยยึดหลักวา
กิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดข้ึน จะตองเปนข้ันตอน เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

• แผนการใชจายงบประมาณในแตละเดือนของแตละ
กิจกรรม 

• มีการกําหนดคาน้ําหนักของแตละกิจกรรม เพ่ือใชในการ
ติดตามความกาวหนาของโครงการ 

8. กิ จ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
งบประมาณท่ีใช 

รายละเอียดกิจกรรม 

• มีการระบุวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในแตละกิจกรรม 

• การแจกจายรายละเอียดคาใชจายของกิจกรรม (ตัวคูณ) 
9. ผลผลิตและตัวชี้วัด ผลท่ีจะเกิดข้ึนทันทีเม่ือดําเนินงานกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้น 

พรอมสิ่งบงชี้ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพ่ือการวัดคุณคา
และความสําเร็จของการดําเนินงาน 

10. ผลลัพธและตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์และ
ตัวชี้วัดของโครงการ 

• ผลท่ีตามมาหลังจากเกิดผลผลิตแลว หรือผลท่ีเกิดจากการ
ใชประโยชนจากผลผลิต ซ่ึงอาจจะตองใชระยะเวลาหนึ่ง 
หรือเม่ือเสร็จสิ้นแลว พรอมสิ่งบงชี้ในเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพเ พ่ือการวัด คุณคาและความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

• ผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานไดผลผลิตตามเปาหมายและ
เกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค 

11. ผูรับผิดชอบ • เปนการระบุวาใคร/หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ และมี
ขอบเขตความรับผิดชอบอยางไรบาง โดยคํานึงถึงศักยภาพ 
ความเหมาะสม ความตั้งใจ เพ่ือสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

• ระดับผูรับผิดชอบ แบงเปน 2 ระดับ 
         - ผูรับผิดชอบโดยตรง : ผูดําเนินการโครงการ 
         - ผู รับผิดชอบโดยออม :  ผูประสานงาน หัวหนา
หนวยงาน 
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สวนประกอบของโครงการ แนวทางการเขียนโครงการ 
12. ประโยชนท่ีจะไดรับ เปนการระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการท้ัง

ทางตรงและทางออม โดยระบุใหชัดเจนวาใครเปนผูไดรับ
ผลประโยชนจากโครงการบาง ไดรับประโยชนอยางไร  

13. ความเสี่ยงในการดําเนินงาน เปนเหตุการณในอนาคตท่ียังระบุไมไดวาจะเกิดข้ึน หรือไม 
แตหาก เ กิด ข้ึนจะก อ ให เ กิ ดผลกระทบ ต อการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย  โดยตองมีการกําหนดแนวทางการ
แกไข เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ 

14. ผลความกาวหนาของโครงการ  
(กรณีเปนโครงการตอเนื่อง) 

เสนอผลการดําเนินงานท่ีผานมาโดยสรุป เพ่ือใหทราบภาพรวม
การดําเนินงาน 

15. วิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงรายละเอียดแสดง 

• วิธีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลอยางไร  

• ใชเครื่องมืออะไรในการประเมิน 

• ระยะเวลาในการประเมินผล 

• ใครเปนผูประเมินผล 
  

8. เปดรับขอเสนอโครงการจากหนวยงานตางๆ ซ่ึงตองเปนโครงการท่ีไดรับการเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการกอง/สํานัก โดยแจงใหหนวยงานจัดทํารายละเอียดโครงการ ลงในแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ
ดังนี้ 
  1) รายละเอียดโครงการทุกโครงการ ในชวงป พ.ศ. 2564 – 2568 ตามท่ีผูเชี่ยวชาญได
จัดลําดับความสําคัญในเบื้องตน 
  2) รายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงานในเบื้องตนภายใตแตละโครงการใหชัดเจน รวมถึง
ประมาณการวงเงินงบประมาณท่ีจะตองใช ตลอดชวงระยะเวลาแตละปของโครงการ 
  3) จัดทํารายละเอียดของงบลงทุน ท้ังครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีจะตองใชภายใต
โครงการ ประมาณการวงเงินงบประมาณท่ีใช ตลอดชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 รวมท้ังระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะของงบลงทุนทุกรายการใหรบถวนชัดเจน 

 9. การประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการรายยุทธศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือหารือรวมกันระหวาง
ผูเชี่ยวชาญ กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร และหัวหนาโครงการ เพ่ือพิจารณารายละเอียดขอเสนอโครงการ
ท่ีทางหนวยงานไดจัดทํามา พรอมตั้งขอสังเกต ตอบคําถาม และใหขอเสนอแนะ โดยแบงตามยุทธศาสตร 
จํานวน 5 ครั้ง ท้ังนี้ สําหรับยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกํากับดูแลความปลอดภัย
จากการใชพลังงานนิวเคลียร เปนการประชุมรวมกับคณะทํางานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
การกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี เนื่องจากคณะทํางานฯ เปนผูกําหนดกรอบวิจัยและพัฒนาของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ โดยมีสรุปผลรายละเอียดโครงการในแตละยุทธศาสตรท่ีตองดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญและกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ตามภาคผนวก ก  

 10. หัวหนาโครงการแกไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมตามขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สงใหกลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรรวบรวม 
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11. กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลรายละเอียดขอเสนอ
โครงการ พรอมท้ังเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณตางๆ ดังนี้ 

1) รายละเอียดงบประมาณ โดยพิจารณาจําแนกตามแตละหมวดเงินงบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) งบดําเนินงาน ตองเปนไปตามหลักเกณฑ อัตราใชจาย และแนวทางการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดไดท่ี
เว็บไซตของสํานักงบประมาณ หรือ http://www.bb.go.th/topic.php?gid=240&mid=282 

 1.2) งบรายจายอ่ืน สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ อัตราใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปตามท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนด โดยสามารถศึกษารายละเ อียดได ท่ี เ ว็บ ไซต ของสํ านั ก งบประมาณ หรือ 
http://www.bb.go.th/topic.php?gid=240&mid=282  ท้ั งนี้  ค า ใช จ าย ในการ เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว จะไมถูกบรรจุไวในโครงการ แตจะนําไปรวมในสวนของคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราวของสวนกลาง 

 1.3) งบลงทุน ตองเปนไปตามหลักเกณฑ อัตราใชจาย และแนวทางการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปตามท่ีสํานักงบประมาณและสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด ดังนี้ 

       (1 ) กําหนดชื ่อรายการครุภัณฑเปนภาษาไทย หรือ  ภาษาไทยวงเล ็บ
ภาษาอ ังกฤษ ครุภัณฑท่ีแสดงชื่อเปนภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียวโดยไมสามารถระบุชื่อภาษาไทย ประเภท 
หรือชนิดของรายการครุภัณฑนั้นๆ จะไมสามารถเสนอรายการดังกลาวใหสํานักงบประมาณพิจารณาได และ
ตรวจสอบความถูกตองของประเภทรายการครุภัณฑใหตรงตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 

       (2) กําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
กรณีรายการและกรณีครุภัณฑไมตรงเกณฑราคากลางตองมีใบเสนอราคาอยางนอย 3 บริษัท พรอมทั้ง
คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 

       (3) ครุภัณฑคอมพิวเตอรและกลองวงจรปด อางอิงตามเกณฑราคากลาง
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตองมีเอกสารรายงานการจัดทําทุกรายการ 
และกรณีครุภัณฑไมตรงเกณฑราคากลางตองมีใบเสนอราคาอยางนอย 3 บริษัท พรอมท้ังคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec) โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตรและแผนงาน เปนผู รวบรวมรายการครุภ ัณฑ
คอมพิวเตอรทุกรายการ และตองผานความเห็นชอบจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Officer: CIO) ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ถาราคาครุภัณฑไมเกิน 100 ลานบาท ให 
CIO ของหนวยงานลงนาม และ ถาราคาครุภัณฑเกิน 100 ลานบาท ตองสงให CIO กระทรวงพิจารณา ท้ังนี้ 
ตองมีการลงนามชื่อผูรับชอบเจาของรายการครุภัณฑในฟอรมดวยทุกครั้งกอนท่ีจะให CIO ของหนวยงาน
ลงนาม (ตามหนังสือ สป.อว. ท่ี อว 0202.2/ว1447 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562) รายละเอียดและ
หลักเกณฑการจัดหาครุภัณฑคอมพิว เตอรสามารถเข า ไปดู ได ท่ี เว็บ ไซตของสํ านักงบประมาณ 
หรือ https://cio.mhesi.go.th/node/1489  

       (4) มีความพรอมของคุณลักษณะเฉพาะ และใบเสนอราคาอยางนอย 3 บริษัท 
(ยกเวนรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณและบัญชีนวัตกรรมไทย) 

       (5)  มีความพรอมของสถานท่ี/พ้ืนท่ีในการติดตั้ง และบุคลากรพรอมในการรองรับ
การใชงานครุภัณฑ 

https://cio.mhesi.go.th/node/1489
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       (6)  การขอทดแทนตองระบุสภาพการใชงานของครุภัณฑเดิม การขอรายการ
ใหม ขอเพ ิม่เต ิม ตองระบุเหตุผลความจําเปนเปนท่ีต องจ ัดหาใหมหรือเพ ิ่มเติม สรุปเหตุผลความจําเปนและ
ประโยชนท่ีจะไดรับใหถูกตองและครบถวน 

       (7) การแสดงเหตุผลความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนรายการครุภัณฑ
ทุกรายการ เปนสิ่งท่ีจําเปน และสําคัญตอการพิจารณาเบื้องตนของสํานักงบประมาณ รวมถึงการพิจารณาใน
ข้ันตอนของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และคณะอนุกรรมาธิการ 
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางฯ 

       (8) รายการสิ ่งกอสราง ขอใหชี ้แจงเหตุผลความจําเปนอยางละเอียด 
พรอมทั้งวิเคราะหความคุมคาในการกอสราง มีความพรอมของสถานที่กอสราง ความพรอมของแบบแปลน 
เอกสารแสดงราคากลางในการกอสราง (BOQ) ระยะเวลาการกอสรางและงวดงาน งวดเงิน  

ท้ังนี้ การของบลงทุน ประเภทท่ีดินสิ่งกอสราง ตองมีการทําฟอรม ปร.4, ปร.5 
แนบประกอบดวย รายละเอียดและหลักเกณฑสามารถเขาไปดูไดท่ีเว็บไซตของสํานักงบประมาณ หรือ 
http://www.bb.go.th/topic.php?gid=242&mid=284 

2) รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับงบลงทุน โดยรายละเอียด TOR ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
รูปแบบพรอมสําหรับการจัดซ้ือจัดจาง และกรณีครุภัณฑไมตรงเกณฑราคากลางตองมีใบเสนอราคาอยางนอย 3 บริษัท 
โดยบริษัทท่ีเสนอราคามาต่ําสุดจะเปนวงเงินท่ีเสนอของบประมาณ ท้ังนี้ ราคาท่ีเสนอของบประมาณเปนราคาท่ี
รวมภาษี (VAT) แลว 

3) เกณฑพิจารณาโครงการ พิจารณาตามหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการขางตน 
4) ความเห็นเพ่ิมเติม เปนการแสดงขอสังเกต/ขอซักถามของกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร

เพ่ือประกอบการพิจารณา หรือประเด็นท่ีตองมีการแกไขเพ่ิมเติม 
โดยจัดทําแบบฟอรมสรุปสถานะโครงการ เพ่ืองายตอการตรวจสอบและติดตามการแกไข ดังนี้ 

 
 ตารางท่ี 4.4 ตารางตรวจสอบรายละเอียดขอเสนอโครงการ พรอมท้ังเอกสารประกอบการเสนอ
ของบประมาณ 

ลําดับ 
ชื่อ

โครงการ 

หนวยงาน 
/  

บุคลากร 
ท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ รายละเอียดท่ีเก่ียวของ เกณฑพิจารณาโครงการ 

ความเห็น
เพ่ิมเติม งบ

ดําเนินงาน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 
งบลงทุน รวม 

รายละเอียด 
TOR 

ใบ
เสนอ
ราคา 

1 

ใบ
เสนอ
ราคา 

2 

ใบ
เสนอ
ราคา 

3 คว
าม

สอ
ดค

ลอ
ง 

คว
าม

สาํ
คัญ

 

ผล
สัม

ฤท
ธิ ์

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

คว
าม

พ
รอ

ม 

1 xxx xxx x.xxxx - x.xxxx  x.xxxx          - 
2 xxx xxx x.xxxx x.xxxx x.xxxx x.xxxx          xxxxx 
3 xxx xxx x.xxxx - - x.xxxx - - - -      - 

 
 12. กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรนําเสนอแผนงาน/โครงการท่ีเสนอของบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติใหความเห็นชอบ และนําไปใชใน
การจดัทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณและตัวอยางหลักเกณฑการประเมินขอเสนอโครงการ 

กําหนดกรอบแนวคิดการจัดทําหลักเกณฑการ
พิจารณาขอเสนอโครงการ 

เห็นชอบแผนยุทธศาสตรของ ปส.  

จนท.กนผ. 

จนท.กนผ. 

ลปส. 
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ภาพท่ี 4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) พิจารณาขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

ออกแบบหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ 

พิจารณารางหลักเกณฑการพิจารณา
ขอเสนอโครงการที่เหมาะสม 

กําหนดขั้นตอนและกาํหนดการจัดทําขอเสนอ
โครงการ และแจงเวยีนใหหนวยงานในสังกัดรับทราบ 

ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรฯ 

ชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการ 

จัดทําขอเสนอโครงการ 

พิจารณาขอเสนอโครงการรายยุทธศาสตร 

ตรวจสอบขอเสนอโครงการ และเอกสารประกอบ 

พิจารณาแผนงาน/โครงการทีเ่สนอของบประมาณ  

จัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ครบถวน ถกูตอง 

แจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดรับทราบ และ
เปดรับขอเสนอโครงการ 

ไมครบถวน  
ไมถูกตอง 

เห็นชอบ 

จนท.กนผ. 

ผชช. 

จนท.กนผ. 

จนท.กนผ. 

จนท.กนผ. 
ผชช. 

จนท.กนผ. 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

จนท.กนผ.,  ผชช. 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

จนท.กนผ. 

ลปส. 

จนท.กนผ. 

ไมเห็นชอบ 
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4.2 สรุปผลจากการประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการ 

 จากการประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการในแตละยุทธศาสตร ผูเชี่ยวชาญและกลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรไดพิจารณาขอเสนอโครงการตามหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการและไดใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม สามารถนําผลการประชุมมาวิเคราะหผล ไดดังนี้ 

 1. การยุบรวมโครงการท่ีมีวัตถุประสงคใกลเคียงกันและมีการดําเนินงานท่ีซํ้าซอนกันมาเปนโครงการ
ใหญ และใหขอเสนอแนะใหการดําเนินงานเพ่ิมเติมใหมีความครอบคลุมยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหมีผลลัพธท่ีชัดเจน 
มีผลกระทบกวางข้ึน ทําใหมีโอกาสไดรับงบประมาณไดมากข้ึน 

 2. โครงการท่ีมีรายละเอียดการดําเนินงานไมชัดเจน ใหผูรับผิดชอบโครงการนํากลับไปทบทวนและหา
ขอสรุปรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและนํามาเสนอใหผูเชี่ยวชาญและกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร
พิจารณาอีกครั้ง โดยจะจัดลําดับความสําคัญในลําดับทายไวกอนจนกวาจะผานการพิจารณาใหความเห็นอีกครั้ง 

 3. โครงการท่ีมีการดําเนินงานไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนด ใหนําขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญและกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไปปรับใช  

 4. โครงการที่มีผูรับผิดชอบภาพรวมไมชัดเจน ใหนําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เพ่ือมอบหมายผูรับผิดชอบ 

5. โครงการที่อาจจะมีการใชงบประมาณผิดประเภท เชน คาจางที่ปรึกษา การจางเหมาบริการ 
การจัดซ้ือจัดจางรายการงบลงทุน เปนตน ใหผูรับผิดชอบตรวจสอบประเภทงบประมาณและวิธีการจัดซ้ือจัดจาง
รวมกับกลุมบริหารงานคลัง และกลุมบริการงานพัสดุใหมีความถูกตองและชัดเจน 

 6. โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่อง แตขอเสนอโครงการไมไดระบุขอมูลในปอ่ืนๆท่ีชัดเจน ใหผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทํารายละเอียดหลักการ เหตุผล และผลสัมฤทธิ์ในทุกๆป ตลอดชวงระยะเวลาของโครงการ ใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 7. โครงการท่ีระบุผลสัมฤทธิ์ไมชัดเจน ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ หรือมีลักษณะ
เปนเพียงผลผลิต ใหผูรับผิดชอบทบทวนการเขียนผลสัมฤทธิ์ใหมีความชัดเจน เขาใจงายเปนรูปธรรม สอดคลอง
กับวัตถุประสงคของโครงการ และเปาหมายของหนวยงานในระดับตางๆ  

 8. โครงการตอเนื่องท่ีใกลสิ้นสุดโครงการ ใหเสนอแนวทางการนําผลการดําเนินงานโครงการไปใช
ประโยชนตอยอดตอไป  

 9. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ท่ียังไมมีขอเสนอโครงการ ใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร
นําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมอบหมายผูรับผิดชอบจัดทําขอเสนอโครงการและดําเนินการ
โครงการ 

 10. ใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทํารายละเอียดโครงการลงในแบบฟอรมโครงการท่ีกลุมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรกําหนด โดยมีหัวขอดังนี้ 
  1) รายละเอียดโครงการทุกโครงการ ในชวงป พ.ศ. 2564 – 2568  
  2) รายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงานในเบื้องตนภายใตแตละโครงการใหชัดเจน รวมถึง
ประมาณการวงเงินงบประมาณท่ีจะตองใช ตลอดชวงระยะเวลาแตละปของโครงการ 
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  3) รายละเอียดของงบลงทุน ท้ังครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีจะตองใชภายใตโครงการ 
ประมาณการวงเงินงบประมาณท่ีใช ตลอดชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 รวมท้ังระบุรายละเอียด
คุณลักษณะของงบลงทุนทุกรายการใหครบถวนชัดเจน 
  4) มอบหมายผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรประสานขอมูล
และรายละเอียดในการดําเนินงานตอไป   
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บทที่  5 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในครั้งนี้  กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดสรุปปญหาและอุปสรรค พรอม
ขอเสนอแนะและแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดังนี้ 

5.1 ปญหาและอุปสรรค 

จากการดําเนินการท่ีผานมา บุคลากรภายในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดใหความรวมมือเปนอยางดี
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรและดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย อยางไรก็ตาม ในกระบวนการแปลง
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติยังพบวา มีปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1. การกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาขอเสนอโครงการยากตอการนํามาคิดคะแนน เนื่องจากผู
ประเมินตองใชวิจารณญาณในการพิจารณา ไมสามารถแปลงเปนมาตรสวน (scale) ของคะแนนไดอยาง
แนนอน เชน ความสอดคลองระดับแผนยุทธศาสตรและนโยบาย การระบุวา ไดคะแนน 1 คะแนน กับ 2 คะแนน 
สะทอนความสอดคลองท่ีแตกตางกันไดอยางแทจริง 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาขอเสนอโครงการมีจํากัด ทําใหสงผลใหการพิจารณาไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางถี่ถวน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบใหโครงการที่เสนอของบประมาณมีการดําเนินงาน
ไมสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3. ผูรับผิดชอบโครงการมีความรูความเขาใจในการเขียนโครงการไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถเขียน
โครงการท่ีสื่อถึงความสําคัญ วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการไดอยางชัดเจน สงผล
ใหขาดขอมูลประกอบการพิจารณา หรือไมสามารถสื่อสารขอมูลผานขอเสนอโครงการได อาจทําใหไมไดรับการพิจารณา 
หรือถูกลดความสําคัญของโครงการ 

4. ขาดการสื่อสารท่ีชัดเจนระหวางกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรกับผูรับผิดชอบโครงการ หรือ
ระหวางผูรับผิดชอบโครงการกันเอง สงผลใหขอมูลประกอบการพิจารณาไมครบถวน ไมถูกตอง สงผลใหเกิด
ความลาชาในการพิจารณาโครงการ 

5. ผูรับผิดชอบโครงการไมใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตร จัดทําโครงการท่ีตอบสนองความตองการ
ของตนเอง ไมสอดคลองกับแผนท่ีนําทางท่ีกําหนดไว ถามีโครงการเชนนี้จํานวนมาก จะสงผลตอเปาหมาย
โดยรวมของแผนยุทธศาสตรและแผนท่ีนําทาง 

6. ผูรับผิดชอบโครงการไมเสนอโครงการตามข้ันตอนการพิจารณาขอเสนอโครงการ แตเสนอกับ
ผูบริหารหนวยงาน เพ่ือใหไดรับความเห็นชอบโดยตรง 

7. โครงการท่ีเสนอของบประมาณ มีลักษณะกระจัดกระจายเปนเรื่องยอยๆ การบูรณาการโครงการ
เปนลักษณะการมัดกลุมเพ่ือเสนอของบประมาณ เม่ือมีขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ใหรวมโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกัน เพ่ือจัดทําโครงการเปนโครงการใหญท่ีมีผลกระทบมากข้ึน จะขาด
ผูรับผิดชอบทําหนาที่ผูบริหารโครงการ (Project Manager) ที่จัดทําโครงการใหญในภาพรวม ที่สะทอน
การบูรณาการและเชื่อมโยงโครงการยอยไดอยางแทจริง และสามารถบรรลุเปาหมายของแผนยุทธศาสตรและ 
นโยบายระดับตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 
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8. แผนการดําเนินงานและโครงการสําคัญภายใตแผนยุทธศาสตร ไมถูกนํามาจัดทําขอเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณหรือดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษากรอบแนวคิด และข้ันตอนการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือใหการจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและสามารถบรรลุเปาหมายของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) จากการดําเนินการพิจารณาขอเสนอโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงใหเห็นวา 
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอของบประมาณมีประสิทธิผลตามที่ตองการ จึงควรใชเปนแนวทาง 
การพิจารณาโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณในปตอไป 
  2) ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการพิจารณาขอเสนอโครงการ และตระหนักวา ข้ันตอน
การพิจารณาขอเสนอโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของข้ันตอนการจัดทําคําของบประมาณ โดยตองสื่อสารให
ผูรับผิดชอบโครงการในสังกัดใหความสําคัญในดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนและกําหนดการท่ีกลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรกําหนดไว 
  3) ผูเชี่ยวชาญควรไดรับการมอบหมายใหการรวมศึกษาและพิจารณาขอเสนอโครงการเปน
หนึ่งในหนาท่ีท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหสามารถทุมเทกําลังและเวลาไดอยางเต็มท่ี  
  4) ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการจัดทําโครงการท่ีขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของแผนยุทธศาสตร 
โดยพิจารณามอบหมายผูรับผิดชอบโครงการจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร และไมใหความสําคัญกับ
โครงการที่ไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ นโยบายระดับตาง ๆ ประเด็นท่ี
ไมจําเปนและไมตอบสนองความตองการผูรับบริการและประชาชน 

 5.2.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) เนื่องจากการใหคะแนนของขอเสนอโครงการตองใชวิจารณญาณในการพิจารณา 
ผูพิจารณาตองไมใชอคติสวนตัวในการพิจารณา และควรมีผูพิจารณาจํานวน 2 คนข้ึนไปในการพิจารณา และ
ตองสามารถอธิบายถึงเหตุผลในการพิจารณาแตละประเด็นใหแกผูรับผิดชอบโครงการได  
  2) ผูพิจารณาควรศึกษาขอเสนอโครงการกอนเขาประชุม เพ่ือใหมีระยะเวลาในการความเขาใจ
เอกสาร สามารถพิจารณาขอเสนอไดอยางถ่ีถวน 
  3) ผูรับผิดชอบโครงการควรศึกษาการเขียนโครงการ หลักเกณฑ แบบฟอรม และเอกสาร
ประกอบการเสนอของบประมาณ และผูอํานวยการกอง/หัวหนากลุมงานควรตรวจสอบรายละเอียดขอเสนอ
โครงการใหมีความชัดเจน ถูกตอง ครบถวน กอนสงมายังกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
  4) กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ควรประกาศหลักเกณฑ แบบฟอรม และเอกสาร
ประกอบการเสนอของบประมาณ พรอมคําอธิบายแบบฟอรม ผานทางเว็บไซตสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการสามารถเขามาดาวนโหลดเอกสาร และจัดประชุมสรางความเขาใจกับผูรับผิดชอบ
โครงการ 
  5) ผูบริหารควรมีการมอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาท่ีผูบริหารโครงการ (Project Manager) 
ท่ีชัดเจน เพ่ือรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหโครงการยอยท่ีมีการบูรณการกันหลายฝาย เพ่ือใหสามารถ
อธิบายภาพรวมการดําเนินการในประเด็นตาง ๆ หรือในโครงการใหญไดอยางเปนรูปธรรม  
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5.3 การนําไปใชประโยชน 

  จากการสรุปข้ันตอนการพิจารณาขอเสนอโครงการ และการนําเสนอหลักเกณฑการพิจารณา
ขอเสนอโครงการ รวมถึงสรปุผลจากการประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการขางตน สามารถนําไปใชประโยชนได
ดังนี้ 

  1. ผูรับผิดชอบโครงการรับทราบแนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการ และสามารถนํา
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตจากการพิจารณาขอเสนอโครงการท่ีผานมา ไปใชในการปรับปรุง แกไขและเพ่ิมเติม
ขอมูลในการจัดทําขอเสนอโครงการ รวมถึงการดําเนินงานโครงการภายหลังการไดรับจัดสรรงบประมาณ 

  2. สํากลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรมีหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการท่ีชัดเจน
เพ่ือใชในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการและนําผลจากการพิจารณาไปใชในการเสนอของบประมาณ
ประจําป โดยกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรสามารถนํามาใชเปนแนวทางการพิจารณาขอเสนอโครงการใน
ปงบประมาณถัดไป 

  3. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดรับจัดสรรงบประมาณมากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากโครงการมี
รายละเอียดถูกตอง และชัดเจน เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
และโครงการท่ีไมผานเกณฑไมไดรับการพิจารณาเสนอของบประมาณ ทําใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีวงเงิน
งบประมาณเพ่ือใชในการจัดสรรใหกับโครงการท่ีมีความสําคัญและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 
รัฐบาล และประชาชนมากข้ึน 

 4. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีโครงการท่ีชัดเจน เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนรูปธรรมสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยงาน รัฐบาล และประชาชนสามารถขับเคลื่อนไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาของ
ประเทศตามแผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับตางๆ 
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สรุปผลรายละเอียดโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 

โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ดานการกํากับดูแลฯ และเสริมสรางการบังคับใชกฏหมาย 
แผนงานเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุก 
เพ่ือปองกันการกระทําผิดกฎหมายของสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียรและรังสี 

กตส. - กตส. ดําเนินการหารือกันภายในหนวยงาน เพ่ือใหไดขอสรุปของรายละเอียด
กิจกรรมการดําเนินงาน 

โครงการติดตามและตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร 
และรังสี 

กอญ./กตส. 
 

- กตส./กกม. หารือรวมกับ กบฐ. เนื่องจากกิจกรรมท่ีเสนอ เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการและเชื่อมโยงฐานขอมูลดานการตรวจสอบสถานประกอบการฯ 
- ท่ีประชุมมีมติใหนําโครงการนี้ รวมเขากับแผนงานของ กบฐ. เนื่องจากเปนการ
ดําเนินงานท่ี กบฐ. ดําเนินการอยูแลว 

โครงการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตามนโยบาย Safety 
Thailand 

กตส. - การดําเนินงานคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2563 เนื่องจากสามารถดําเนินการ
ตามเครือขายความรวมมือกับกรมโรงงานไดแลวเสร็จ 
- หากมีกิจกรรมเพ่ิมเติมท่ีจะตองดําเนินการในอนาคต จะนําไปรวมอยูภายใต
โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกฯ 

แผนงานสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
โครงการสรางความรับรู ความเขาใจ เชิงรุกตอกฎหมาย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 ตอผูรับใบอนุญาต 

กกม. - 

โครงการพัฒนาและสรางความเขาใจดานกฎหมายท่ีเก่ียวกับ 
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแกสถานประกอบการ 

กตส. - กตส. ยังไมไดดําเนินการสงรายละเอียดโครงการ 

โครงการยุติธรรมชุมชนลดความเลื่อมล้ําการเขาถึงตามกฎหมาย 
วาดวยพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

ศปส./กกม. - กกม. หารือรวมกับ ศปส. ในการจัดทํารายละเอียดโครงการดังกลาว เพ่ือลดความ
ซํ้าซอนในการดําเนินงาน เนื่องจากกิจกรรมดังกลาว เปนกิจกรรมใหความรูแกชุมชน
ในพ้ืนท่ีกลุมเสี่ยง (รานขายของเกา) ซ่ึงมีลักษณะคลายกับกิจกรรมของ ศปส. ท่ีให
ความรูแกผูนําชุมชน (ผูใหญบาน/กํานัน) 
- เห็นควรให ศปส. เปนเจาภาพหลัก 
- ควรเพ่ิมหนวยงานบูรณาการเปนกระทรวงมหาดไทยดวย 

 

 



โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

แผนงานพัฒนากฎหมายดานนิวเคลียรและรังสีใหสอดคลองและทันตอสถานการณปจจุบัน 
โครงการทบทวนความสมบูรณของกฎหมายและการบังคับใช กกม. - ปรับกิจกรรมไปรวมกับโครงการสรางความรับรู ความเขาใจ เชิงรุกตอกฎหมาย

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ. 2562 ตอผูรับใบอนุญาต 
- ท่ีประชุมเสนอให กกม. ควรใชวิธีการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
กฎกระทรวง ท่ีมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ควบคูไปกับการจัดอบรมดวย และ
ควรมีการจางนักวิชาการในการออกแบบแบบสอบถาม 
- ควรแบงกิจกรรมและเปาหมายออกเปนระยะ 

แผนงานเตรียมความพรอมการกํากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงอนาคต 
โครงการเตรียมความพรอมกํากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร 
แหงอนาคต (Nuclear Fusion, Proton Therapy, BNCT และ 
New Research Reactor 

กอญ. - อยูในระหวางการจัดทําและนําสงรายละเอียดโครงการ 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัย 
แผนงานพัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัยดานนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาศักยภาพการกํากับดูแลความปลอดภัย (3S) ให
เปนไปตามมาตรฐานสากล 
 - ดานความม่ันคง (Security) ตามผลการประเมิน INSSP/NUSIMS 
 - ดานความปลอดภัย (Safety) ตามผลการประเมิน RASIMS 
 - ดานฉุกเฉิน (Emergency) ตามผลการประเมิน EPRIMS 
 - ดาน IPPAS/IRRS 

กตส./ผชช. - ควรแบงการดําเนินงานเปนระยะ โดยในระยะแรก - ดานฉุกเฉิน (Emergency) 
ตามผลการประเมิน EPRIMS นั้น มอบหมายให กตส.กปฉ. เปนผูรับผิดชอบ 
- เห็นควรให ผชช. เปนท่ีปรึกษาในภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในการขับเคลื่อน
กิจกรรมในแตละระยะ  

โครงการพัฒนาศูนยปรมาณูภูมิภาค จังหวัดระยอง ใหเปน
ศูนยบริการดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร 
และรังสีแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

ศปส. - 

โครงการฐานขอมูล องคความรู มาตรฐาน เพ่ือการกํากับดูแลฯ 
(จัดเตรียม จัดหา จัดซ้ือ วารสารวิชาการ/มาตรฐาน) 

กยผ. - ท่ีประชุมมีมติให กยผ.กฝป. เปนผูรับผิดชอบ โดยนําเสนอในภาพของโครงการ
พ้ืนฐาน 

 

 

 



โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

โครงการการรับรอง ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาศักยภาพ 
ตามมาตรฐานกฎหมายและมาตรฐานสากล (RSO) 

กอญ. - เห็นควรใหทบทวนกิจกรรมดําเนินงาน โดยมุงแกปญหาดาน RSO ปจจุบันกอน  
เชน การจัดทําและทบทวนหลักสูตร online การปรับปรุงและออกแบบการขอสอบใหม 
เปนตน 

โครงการสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี 

กพม. - อยูในระหวางการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมและนําสง กยผ.กนผ. โดย กพม.  
ควรมีการระบุผลสัมฤทธิ์ในแตละปใหชัดเจน 

โครงการพัฒนาการกํากับดูแลการใชประโยชนรังสีทางการแพทย กอญ. - 
แผนงานพัฒนาการกํากับดูแลดวยดิจิทัล 
โครงการความม่ันคงปลอดภัยดานดิจิทัลทางนิวเคลียร กยผ. - อยูระหวางผูรับผิดชอบโครงการนําสงรายละเอียดโครงการ 
แผนงานพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียรใหเปนไปตามพันธกรณ ี
โครงการพัฒนาระบบรายงานดานการพิทักษความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร 

กตส. - กตส. ดําเนินการหารือกันภายในหนวยงาน และแจง กยผ.กนผ. เปนบันทึกขอความ 
หากไมสามารถหาขอสรุปได กตส. และ กยผ.กนผ. จะดําเนินการหารือกับ ลปส. 
ตอไป โครงการผลักดันให ปส. ไดรับ Broader Conclusion กตส. 

แผนงานพัฒนาการกํากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยรวมกับเครือขายความม่ันคงของประเทศและนานาชาติ 
โครงการดําเนินงานจัดทํา Security Plan (Regime) ของประเทศ กตส. - กตส. ยังไมไดดําเนินการนําสงรายละเอียดโครงการแก กยผ.กนผ. 
โครงการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี 

กตส. - เปลี่ยนชื่อจากโครงการพัฒนาระบบเฝาระวัง เตรียมพรอมระงับ และฟนฟูเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีครบวงจร (EPR) 

โครงการจัดหาและพัฒนาระบบแสดงเหตุและสั่งการเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในการดําเนินการตามมาตราฐานความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

กตส. - เปลี่ยนชื่อจากโครงการเตรียมความพรอมจัดทําระบบตัดสินใจดาน emergency 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการตรวจจับการลักลอบและตอบสนอง
ดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี (Illicit Trafficking 
Detection and Nuclear Security Response Development Project) 

กตส. - กตส. ยังไมไดดําเนินการนําสงรายละเอียดโครงการแก กยผ.กนผ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
ของประเทศ 

กตส. - เปลี่ยนชื่อจากโครงการเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินการดานความม่ันคง 
ทางนิวเคลียร 

โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย 
และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สําหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร
และรังสี  

กตส. - 

 



สรุปผลรายละเอียดโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 

โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการหารือ / ขอสรุปจากท่ีประชุม 

Cluster 1 : Nuclear safety : Research Reactor, New Research Reactor 
โครงการการเพ่ิมศักยภาพในการกํากับดูแล
ทางนิวเคลียรดานการประเมินความปลอดภัย
ของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

กอญ.  - ขอใหปรับแกไขรายละเอียดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือการประเมินสถานท่ีตั้งฯ และ
การสํารวจสถานท่ี เนื่องจากกิจกรรมดังกลาว เปนงบประมาณประเภทงบรายจายอ่ืน ซ่ึงไมสอดคลอง
นโยบายในการเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตรดานการวิจัย 
 - ขอให ผกอญ. หารือกับผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือแกไขรายละเอียดโครงการ 

โครงการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยตอประชาชนและ
สิ่งแวดลอม 

กพม.  - ควรวางแผนโครงการในระยะยาว เพ่ือเก็บตัวอยางใหครอบคลุมท้ังในคนและสิ่งแวดลอม โดยในระยะแรก 
ควรมุงเนนพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเปนเรงดวน ท่ีจะตองมีงานวิจัยและพัฒนามาสนับสนุนการปฏิบัติงานเสียกอน 
จากนั้นในระยะตอไปจึงดําเนินการวิจัยและพัฒนาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ เชน พ้ืนท่ีกอสราง
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยตัวใหม, พ้ืนท่ี EEC เปนตน 
 - ขอใหเรียบเรียงรายละเอียดการดําเนินงานภายใตกิจกรรมท่ี 4 ใหม เนื่องจากเปนการจัดซ้ือโปรแกรม ซ่ึงไม
สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานในการวิจัยและพัฒนาเทาท่ีควร 
 - ขอใหระบุรายละเอียดผลสัมฤทธิใ์นทุกๆป ตลอดชวงระยะเวลาของโครงการ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

Cluster 4 : Security & Safeguards 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร
นิวเคลียรสูภูมิภาคอาเซียน 

กพม.  - ท่ีประชุมเสนอใหมีการโยกยายโครงการไปบรรจุภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 เนื่องจากมีแผนการดําเนินงานท่ี
เก่ียวกับการถายทอดองคความรูท่ีไดจากการวิจัยและพัฒนา 
หมายเหตุ : หากพิจารณารายละเอียดแผนการดําเนินงานตลอดชวงระยะเวลาของโครงการนั้น จะพบวา
โครงการมีการดําเนินการตั้งแตการวิจัยและพัฒนา (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ไปจนถึงการถายทอด
องคความรู (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กยผ.กนผ. จงึมี
ขอเสนอแนะใหเสนอของบประมาณของโครงการดังกลาว ภายใตแผนงานยุทธศาสตรดานความม่ันคง แตใน
สวนของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ปส. นั้น จะยังคงรายละเอียดของโครงการดังกลาวภายใต
ยุทธศาสตรท่ี 2 เชนเดิม เนื่องจากภาพรวมของโครงการเปนการวิจัยและพัฒนา และถายทอดองคความรู 
 - ขอใหระบุรายละเอียดแผนการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ในทุกๆป ตลอดชวงระยะเวลาของโครงการ ใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 



โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการหารือ / ขอสรุปจากท่ีประชุม 

โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุน 
ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
ดานนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียร 

กพม.  - ขอใหแกไขรายละเอียดงบประมาณในสวนของกิจกรรมจัดจางบริษัทเพ่ือพัฒนาโปรแกรม เนื่องจากเปน
การจัดจางบริษัทเพ่ือใหไดมาซ่ึงครุภัณฑ ซ่ึงถือเปนงบลงทุน 
 - ขอใหจัดทํารายละเอียดหลักการ เหตุผล และผลสัมฤทธิ์ในทุกๆป ตลอดชวงระยะเวลาของโครงการ ใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

Cluster 5 : EPR & Monitoring 
โครงการการประเมินผลกระทบทางรังสีใน
ระยะแรกเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและ
รังสี 

กตส.  - โครงการนี้เปนโครงการดานการวิจัยและพัฒนาของ ปส. ท่ีมีการเสนอของบประมาณในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยมีการของบประมาณสําหรับคาลิขสิทธิ์ของโปรแกรมดานการประเมินทางรังสี ซ่ึงมีราคา
คอนขางสูง และตองจายคาลิขสิทธิ์ดังกลาว ในทุกๆ ป ดังนั้นหากโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว ในการเสนอของบประมาณในปงบประมาณตอๆ ไป จะตองดําเนินการ
โยกยายคาใชจายดังกลาว ไปเสนอของบประมาณในสวนของแผนงานพ้ืนฐานแทน 
 - ควรมีการบูรณาการรวมกับภาคมหาวิทยาลัย 

โครงการวิเคราะหกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอมโดยเครือขายมหาวิทยาลัยในสวน
ภูมิภาค 

ศปส.  - ขอใหปรับกิจกรรมการดําเนินงาน และเรียบเรียงรายละเอียดการดําเนินงานใหแสดงใหเห็นถึงบทบาท
ดานการวิจัยและพัฒนามากยิ่งข้ึน 
 - สนับสนุนใหมีการดําเนินงานแบบบูรณาการ รวมกับมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค 

โครงการพัฒนาและรักษาความรวมมือ
เครือขายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอยางยั่งยนื 

กพม.  - ขอใหเรียบเรียงประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนาคากราฟมาตรฐานใหชัดเจน แสดงใหเห็นถึงแนวทางใน
การนําคากราฟมาตรฐานท่ีไดไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนเห็นควรใหมีการกําหนดคา
มาตรฐานท่ีไดไวในกฎหมาย 
 - ขอใหจัดทํารายละเอียดผลสัมฤทธิใ์นทุกๆป ตลอดชวงระยะเวลาของโครงการ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

Cluster 6 : Legal & Socio-economy 
โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมของจํานวน
เงินท่ีจะตองใชวางหลักประกันในการจัดการ
กากกัมมันตรังสี 

กกม. - 

โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมของจํานวน
เงินท่ีจะตองชดใชเม่ือเกิด 
ความเสียหายทางรังสี 

กกม. - 



โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการหารือ / ขอสรุปจากท่ีประชุม 

Cluster 7 : NQI/Metrology 
โครงการการพัฒนามาตรฐานปฐมภูมิ 
ดานการวัดปริมาณรังสีรักษาแบบฝงแร 
(Brachytherapy) 

กพม. - เม่ือไดดําเนินโครงการจนเสร็จสิ้นแลว เห็นควรใหมีการวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือสงเสริมใหมีการนําคา
มาตรฐานท่ีไดไปบังคับใชกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย เชน การระบุไวในขอกฎหมาย 

 



สรุปผลรายละเอียดโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 

โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 3.1 เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา 
แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคณุภาพดานการกาํกับดูแลพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการมาตรฐานดานนิวเคลียรและรังส ี   กพม. - โครงการหองปฏิบัติการตางๆ ท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป  

พ.ศ. 2563 ใหเสนอขอในปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการกํากับดูแลและระบบ  
cyber Security 

กพม. 
 

- นําไปรวมกับโครงการความม่ันคงปลอดภัยดานดิจิทัลทางนิวเคลียร ในยุทธศาสตรท่ี 
1 

โครงการเสริมสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี 
ใหเปนอาคารตนแบบของ 3S 

กพม. 
 

- กนผ. ประสานงานกับ สลก. เพ่ือจัดทํารายละเอียดกิจกรรมใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ กพม. -  
โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสารสนเทศดานมาตรวิทยารังสี กพม. 

 
- เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางนิวเคลียรและ
รังสีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาคุณภาพดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสีใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนาขีดความสามารถดานมาตรวิทยาทางรังสี 
แผนงานพัฒนาระบบคุณภาพดานนิวเคลียรและรังสี 
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพดานนิวเคลียรและรังสี 
- กิจกรรมรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 
- กิจกรรมพัฒนาคาขีดความสามารถดานการวัดและการสอบเทียบ 
(CMC) 
- กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญ 
ทางหองปฏิบัติการ ISO 17043 
- กิจกรรมรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสี  
ตามมาตรฐาน ISO 17034 
- กิจกรรมรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 
- กิจกรรมรับรองมาตรฐานขอกําหนดสําหรับสําหรับหนวยตรวจ 
ISO 17020 
- กิจกรรมบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของขอมูล  
ISO 27001 
- กิจกรรมรับรองมาตรฐานการเปน Certify Body (CB) สําหรับ
การรับรองเจาหนาท่ี RSO ISO 17024 

กพม. - มอบหมายให ผชช. (วราภรณ) เปนผูจัดทํารายละเอียดโครงการในภาพรวม  
โดยหารือและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของในแตละกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลรายละเอียดโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 

 

โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานนิวเคลียร 
โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญและศักยภาพบุคลากร 
ดานการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
   กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาฐานขอมูลกําลังคน ตําแหนงงาน และ
โครงสรางพ้ืนฐานดานบุคลากรการกํากับดูแลความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียรและรังสี 
   กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนความกาวหนาในสายงาน (Career Path) 
และแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ของหนวยงาน 
   กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคคล 
(competency) โดยการใชเครื่องมือ SARCoNs 
 

สลก. - กกจ. รวมหารือกับ ผชช. ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 เพ่ือวางแผนการจัดทํา
รายละเอียดโครงการ 

โครงการถายทอดความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร 
ดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศ 
   กิจกรรมท่ี 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับถายทอดความรู
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสีของประเทศ และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ   
   กิจกรรมท่ี 2 ถายทอดความรูและเพ่ิมศักยภาพรวมท้ังพัฒนา
บุคลากรดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
   กิจกรรมท่ี 3 ถายทอดความรูและเพ่ิมศักยภาพรวมท้ังพัฒนา
บุคลากรดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีจากหนวยงาน
ภายนอกอ่ืนๆ อยางเหมาะสมและตอเนื่อง 

กยผ. 
 
 

- แกไขรายละเอียดขอมูลในสวนของผลสัมฤทธิ์ของโครงการใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
ควรเขียนในรูปแบบ milestone 



   กิจกรรมท่ี 4 รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลวิทยากรและ
ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสี 
 

โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

   กิจกรรมท่ี 5 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสีใหสามารถเปนวิทยากรและผูเชี่ยวชาญ 
ในการถายทอดความรูดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตอไป (Train the 
Trainers) 
   กิจกรรมท่ี 6 จัดทําหลักสูตรมาตรฐานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ดานนิวเคลียรและรังสี 
   กิจกรรมท่ี 7 จัดทําระบบจัดการความรูขององคกร 
   กิจกรรมท่ี 8 พัฒนา/เสริมสรางความรูบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร (กทส.) 
   กิจกรรมท่ี 9 ผลักดันและสงเสริมใหบุคลากรของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติไดรับการถายทอดความรูดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีจากหนวยงานระหวางประเทศท่ีมี
ศักยภาพและมาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาแผนสนับสนุนบุคลากรไทยใหมีบทบาทใน 
องคการระหวางประเทศดานนิวเคลียรและรังสี 
  กิจกรรมท่ี 1 การรวบรวม ศึกษา ขอมูล ปจจัยดานตาง ๆ  
ท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรไทยฯ 
  กิจกรรมท่ี 2 การประชุมหารือรวมกับผูเก่ียวของท้ังภายในและ
ภายนอก ปส. 
  กิจกรรมท่ี 3 การจัดทํารางแผนสนับสนุนบุคลากรไทยฯ 

กยผ. 
 

- แกไข/เพ่ิมเติมรายละเอียดกิจกรรมใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยหารือรวมกับ 
ผกยผ. และนาํเสนอ ลปส. ตอไป  
- ประเด็นท่ีตองหารือ ไดแก track และเปาหมายการพัฒนาและผลักดันบุคลากรไทยฯ 
(local/regional expert, expert group member, ผูปฏิบัติงานประจํา  
ณ สอท.เวียนนาฯ, ผูปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ) ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนา
รวมท้ังผูใหขอมูลและผูเก่ียวของ เปนตน 
 



  กิจกรรมท่ี 4 การรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 
 

 

 

โครงการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาศักยภาพการถายทอดองคความรูในภูมิภาคอาเซียน 
โครงการจัดตั้ง Training Center ดานความปลอดภัยทางนวิเคลียร
และรังสีแหงชาติ 
   กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการโครงการ Training Center  
ดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีแหงชาติ 

กยผ. - แกไขรายละเอียดขอมูลในสวนของผลสัมฤทธิ์ของโครงการใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
ควรเขียนในรูปแบบ milestone 
- รายละเอียดการดําเนินงานในสวนท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการเปน Training 
Center ในอาเซียน ให กฝป./ กปท./ กนผ. หารือรวมกันเพ่ือจัดทํารายละเอียด 
ใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 



สรุปผลรายละเอียดโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหาร  องคกรไปสู Smart OAP 

 

โครงการ หนวยงานหลัก 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

กลยุทธท่ี 5.1 พัฒนานวัตกรรมการใหบริการและสรางการมีสวนรวมของผูรับบริการ   
วัตถุประสงคท่ี 1 : ระบบบริหารจัดการองคกรไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ (PMQA 4.0, ISO 9001) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานนิวเคลียรและรังสี ระยะท่ี ๑ (๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) กพร. 
วัตถุประสงคท่ี 2 : สรางนวัตกรรมการใหบริการท่ีตอบสนองความตองการผูรับบริการ (GECC)  
โครงการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการทางดานนิวเคลียรและรังสี ระยะท่ี ๑ (๒๕๖๔) กพร. 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการทางดานนิวเคลียรและรังสี  
(๒๕๖4 – ๒๕๖๘)  

กอญ. 

วัตถุประสงคท่ี 3 : สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยดานนิวเคลียรและรังสีท่ีดี 
โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย 
ดานนิวเคลียรและรังสีระหวางหนวยงานกํากับดูแลกับสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี  (Safety Together)  

สลก. (กกจ.) กตส./ กอญ. 

โครงการสรางความตระหนักเชิงรุกแบบมีสวนรวมดานความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียรและรังสี  

กยผ. (กฝป.) กกม./ ศปส. 

 



 

 
หนา 52 

 

คณะผูจัดทํา 
 
 

 
 
นางสุชิน  อุดมสมพร   รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

 

1. นางสาวธนวรรณ  แจมสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

2. นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

3. นางสาววรวรรณ  รักษาสังข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

4. นางสาวจีระนันท  เจียกวัฒนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นายนิรนัดร  บัวแยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นายศัจธร  ขํานุรักษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

8. นายปราลม  จาดโห   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

9. นางสาวสุพัฒศร  แกวมงคล  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

10. นางลักษณี  โกจนาทวงศศา  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
  เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท 0-2596-7600 ตอ 4107-4110 
 E-mail : plan@oap.go.th, policyplanning.oap@gmail.com 

 

ท่ีปรึกษา 

คณะผูจัดทํา 

mailto:plan@oap.go.th
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