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สรุปผลการด าเนินงานและ
วิสัยทัศน์ในการบริหารงานของ 

ผกอญ.
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หัวข้อ

1. ความส าเร็จในปีที่ผ่านมา
2. การพัฒนางานโดยใช้นวัตกรรม
3. แผนงานที่ส าคัญในปี 2563
4. แผนกลยุทธของหน่วยงานในระยะ 5 ปี
5. ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อภาพรวมของ ปส.
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ลดขั้นตอน อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้

สรุปการด าเนินการ (กอญ.)

OSL/SSDL
Update GIS 

facility
DRLs Dose

ตรวจสอบ
หีบห่อ (ส่งออก)

2559 2560 2561 2562

แจ้งข้อเท็จจริง
น าเข้า-ส่งออก NSW

ขอรับใบอนุญาต
เครื่องก าเนิดรังสีออนไลน์

เชื่อมโยงข้อมูล-ลดเอกสารราชการ
บัตรประชาชน/นิติบุคคล

ติดตามสถานะ
การออกใบอนุญาต (Tracking)

ทะเบียนผู้น าเข้า-ส่งออก
Single Form/NSW

ขอรับใบอนุญาต จดแจ้ง 
พรบ.2559 (ePermit)

Smart RSOแจ้งเหตุฉุกเฉิน
Online

2563 …

ฐานข้อมูลกากกัมมันตรังสี
ของประเทศไทย

GPS Transportation
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การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาต 
และพัฒนาการบริการภาครัฐ

ข้อมูลสนับสนุน ระบบพิจารณาอนุญาต ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก
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บัตรประจ าตัวประชาชน
• อ่านข้อมูลจาก Ship ในบัตรประจ าตัว

ประชาชน (Off-line)
• ข้อมูลจากกรมการปกครอง (Online) 

ผ่าน Linkage Center

หนังสือรับรองนิติบุคคล
• ข้อมูล Online จากกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพานิชย์
• Save PDF ไว้ตรวจสอบได้

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการเรียกรับเอกสารที่ออกโดยภาครัฐ
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การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการน าเข้า-ส่งออก ทางนิวเคลียร์และรังสี

• ข้อมูลใบอนุญาตน าเข้า-ส่งออก
• ข้อมูลใบอนุญาตครอบครองฯ
• ทะเบียนผู้น าเข้า-ส่งออก

• เอกสารรับรองหีบห่อ (ส่งออก)
• ใช้เป็นเอกสารประกอบการ

พิจารณาใบอนุญาตส่งออก

• ใบแจ้งข้อเท็จจริง น าเข้า-ส่งออก 
(ยกเลิกการแสดงใบอนุญาตแบบ
กระดาษ) รับส่งข้อมูลผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ 100%

• ทะเบียนผู้น าเข้า-ส่งออก ของ
กรมศุลกากร
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การเชื่อมโยงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณาอนุญาต ทั้งภายใน-ภายนอก ปส. (ปี 2562)

ข้อมูลเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

ข้อมูลการขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสี (GPS)

ข้อมูลปริมาณค่ารังสี
ประจ าตัวบุคคล (OSL) ข้อมูลการสอบเทียบ

เครื่องวัดรังสี (SSDL)
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พัฒนาระบบพิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังส ี(พรบ. 2559)
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ระบบบริการแผนที่ข้อมูลสถานปฏิบัติการทางรังสแีบบออนไลน์

http://gistdaportal.gistda.or.th/oap

http://gistdaportal.gistda.or.th/oap
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ข้อมูลการอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี ปี 2562
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ข้อมูลการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ีปี 2562
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แผนการด าเนินงานการอนุญาตเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังส ี(RSO) ปี 2563

• พัฒนาระบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะและเพ่ิมพูน
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีด้วย
ตนเองออนไลน์

(Smart RSO ระยะท่ี 1)
งบประมาณ 1.5 ล้านบาท

• จัดท าสมรรถนะ ศักยภาพ
และมาตรฐาน 
(ผ่านอนุกรรมการ ฯ)

• จัดสอบออนไลน์ 48 ครั้ง 
(4 รอบ/เดือน 20 คน/รอบ)

• จัดสอบปกติ (กระดาษ) 
(12 รอบ/ปี 110 คน/รอบ)

• จัดอบรมและทดสอบ
เพื่อการต่ออายุใบอนุญาต 
(6 รอบ/ปี 60 คน/รอบ)
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แผนการพัฒนางานขึ้นทะเบียนเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยทางรังส ี(SMART RSO)
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แผนงานปี 2564 – 2568 การรับรอง ติดตาม ประเมินและพัฒนา RSO (Smart RSO)

สร้างเข้าใจและบูรณาการร่วมกับ
สถาบันศึกษา การพัฒนา
สมรรถนะ/ศักยภาพ RSO

2564

สร้างเข้าใจ RSO และการร่วม
สร้างองค์ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์จากการท างาน
จริงของ RSO สร้างนวัตกรรม 
App. Smart RSO บน Smart 
Phone

2565
สร้างเครือข่ายการบูรณาการความ
ร่วมมือระหวา่ง RSO/หน่วยงาน
เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการใช้รังสี ตาม
มาตรฐานของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ

2566 – 2568



15

OAP Data Framework
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การเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยใีหม่

BNCT เครื่องปฏิกรณ์แบบฟิวชั่น

เครื่องโปรตอน เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องใหม่

การเลิกด าเนินการเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
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วิสัยทัศน์

การด าเนินการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ ปส. เรื่องการพัฒนาความพร้อม
และมาตรฐานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทีม่ีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง
ของประเทศ ต่อคุณภาพชีวิตที่ของประชาชน ต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเทศมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีครบถ้วน 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ประเทศมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นรูปแบบตามมาตรฐานสากล 
เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือด้านเทคโนโลยนีิวเคลียร์ 
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลยีร์ทั้งภายในและต่างประเทศ

1

2

3
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กลยุทธ์

1
สร้างวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหาร
ไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ จูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผนการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

• ประชุม หน.กลุ่ม ประชุมกอง โดยใช้เวลาสั้นๆ 
• จัดให้มี co-working space มุมพูดคุยแบบไม่ทางการ 
• ให้อิสระในการท างาน

2การถ่ายทอดองค์ความรู้ จากพี่สู่น้อง 

• จัดให้มีการอบรมภายในกอง 
• จัดท าสื่อออนไลน์
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ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อภาพรวมของ ปส.

ปัญหา ข้อเสนอแนะ

1. เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการท างาน 1. สร้างความสัมพันธ์ ลดแรงกดดัน สร้างการมี
ส่วนร่วม

2. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ 2. จัดสรรเวลาให้มีการพัฒนาทักษะไปพร้อมกัน
ในทุกระดับ

3. ประเด็นการพัฒนาด้านดิจิทัล
3.1 การติดกรอบความคิดแบบเดิม
3.2 องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
3.3 งบประมาณที่ไม่เพียงพอ

3. อบรมเพื่อมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อ
สภาพการณ์ สร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัล


