
ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 

20 ปี ด้านความม่ันคง
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท

1. ประเด็นความม่ันคง 2. ประเด็นการต่างประเทศ
20. ประเด็นการบริการประชาชน 

และประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการ

ปฏิรูปประเทศ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12

5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความม่ังค่ังและย่ังยืน

8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม

6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

(ร่าง) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13

นโยบายและแผน

ระดับชาติว่า

ด้วยความม่ันคง

แห่งชาติ

แผนท่ี 4 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ

ประเทศ
4. การใช้พลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กรอบ 
อววน.

/แผน ววน.

SMART
OAP

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยและความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

3. ผู้ท่ีเก่ียวข้อง (Interested 
Parties) มีความรู้และความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีและความรู้
เก่ียวกับภารกิจของ ปส.
4. ประชาชน รับทราบข้อมูล
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี และ
ภารกิจของ ปส

ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินใน

แต่ละหลักสูตร/กิจกรรม

2. ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ปส. 

3. ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินการส่ือสารภายในองค์กร

3. ร้อยละของผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล
ข่าวสารตามท่ีคาดหวัง

กลยุทธ์ 1.1 เพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

1.2 พัฒนาการก ากับดูแลความ
ม่ันคงปลอดภัยร่วมกับเครือข่าย

ความม่ันคงของประเทศและ
นานาชาติ

1.3 พิทักษ์ความปลอดภัย
ให้สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ

2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

และรังสี

2.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

3.1 ยกระดับการบริหารจัดการ
ด้านการก ากับดูแลนิวเคลียร์และ

รังสี

3.2 ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการ
ก ากับดูแลและการให้บริการ

3.3 ยกระดับห้องปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสี

ประเด็น
มุ่งเน้น

1. กระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
2. การเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
3. การก ากับดูแลกากกัมมันตรังสี
4. การเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา
ศักยภาพศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค

4. ความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
ของประเทศ

6. การพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี

7. การวิจัยด้าน Nuclear safety
8. การวิจัยด้าน Radiation safety
9 . การวิจัยด้าน Waste & NORM & Consumer 
Product & Commodities Goods
10.การวิจัยด้าน Security & Safeguards
11. การวิจัยด้าน EPR & Monitoring
12. การวิจัยด้าน Legal Socio-Economy
13. การวิจัยด้าน NQI/Metrology

14. การสนับสนุนทางเทคนิคจาก
หน่วยงานภายนอก (TSO)
15. การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือก ากับ
ดูแลสู่ภูมิภาคอาเซียน

16. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
และมาตรการ
17. ระบบบริหารราชการ 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การก ากับดูแล 
18. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

19. ระบบดิจิทัลส าหรับการก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี และการ
บริการดิจิทัลท่ีมุ่งเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และระบบดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

20. ขอบข่ายของห้องปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน
21. มาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ
22. การยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากล

23. ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี

24. บุคลากรด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
25. ทักษะและความรู้ของบุคลากร
ของ ปส. เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล

26. การส่ือสารภายในองค์กร 27. การส่ือสารกับผู้รับบริการ
28. การส่ือสารกับประชาชน และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง (Interested Parties)

ร้อยละความส าเร็จในการขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนาท่ีพร้อมส าหรับน าไปใช้ในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนท่ีก าหนด

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์2. การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์

Awareness and Human Resources
1. การยกระดับประสิทธิภาพด้านการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล

ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และส่ิงแวดล้อมมีความปลอดภัยจากการก ากับดูแลของ ปส. งานวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยของ ปส. 
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ผังเช่ือมโยง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ปส.

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กร SMART ด้านการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัยของ ผู้ใช้ ประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ประเด็นการเกษตร 
4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

23. ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม 1. ประเด็นความม่ันคง

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการก ากับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

4.2 ส่ือสารภายในเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีและส่ือสารต่อสาธารณะ
อย่างทันเหตุการณ์

2. บุคลากรด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมกับภารกิจ และมีความ

ผูกพันองค์กรท่ีดี

4. การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างย่ังยืน
1. การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี

ความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต
3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับข้ันแนวหน้าท่ีก้าวหน้าล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

1. การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต

Transformations and Transparency

3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ดังน้ี
1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการการก ากับดูแลมีความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2) ระบบการบริหารจัดการด้านการก ากับดูแลท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

3) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือท่ีมีอยู่สามารถเพ่ิมสมรรถนะด้านการก ากับดูแล
และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

4) ระบบดิจิทัลท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล
5) ยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางนิวเคลียร์และ

รังสีในอาเซียน

ร้อยละความส าเร็จในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

4. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการส่ือสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
Standards Research and Development Management and Infrastructures

(ตัวช้ีวัดหลัก) ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี
(ตัวช้ีวัดรอง) : 1) ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล

	(ตัวช้ีวัดรอง) : 2) ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีท่ีไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด

 60


