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บทน า 

 
  ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ในฐำนะหน่วยงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ                         
ให้ควำมส ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำคนไทยให้ก้ำวสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ให้มีควำมพร้อมมุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำและศูนย์กลำงกำร
ก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับสำกล                
ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมั่นคงและมีประสิทธิภำพสูงสุด ดังนั้นส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ จึงต้องจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขึ้น เพ่ือใช้ในกำรวำงกรอบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้อย่ำงครบถ้วน ทั่วถึง และในทุกมิติสำขำวิชำ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2561 ปส. มีกำรแบ่งส่วน
รำชกำร ออกเป็น 4 กอง 1 ส ำนักงำน ได้แก่ กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กองอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสี 
กองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี กองพัฒนำระบบและมำตรฐำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย และส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม และมีกลุ่มที่ขึ้นตรงต่อเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ จ ำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร กลุ่มกฎหมำย และกลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ มีภำรกิจเป็นหน่วยงำนหลักในกำรเสนอแนะนโยบำย แนวทำง 
และแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติและก ำกับให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชำชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ
รังสี เพ่ือให้มีนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ทำงสันติ ให้เป็นไปตำมพันธกรณีหรือควำม            
ตกลงระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกล โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1.1.1 ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1.2 รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
1.1.3 ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี  รวมทั้ง

พิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 
1.1.4 เสนอแนะนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ทำงสันติ 
1.1.5 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และมำตรฐำนด้ำนกำรก ำกับ

ดูแลควำมปลอดภัย และควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 
1.1.6 ประสำนและด ำเนินกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณีและควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 
1.1.7 ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน 

หรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
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โครงสร้างส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
หมายเหตุ : ปัจจุบันสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม ตำมพระรำชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562   

ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กร Smart ด้ำนกำรก ำกับดูแล กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ระดับสำกล เพ่ือควำม
ปลอดภัยของประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

          พันธกิจ    
1) ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำม

ปลอดภัย ควำมม่ันคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย 
2) เฝ้ำระวัง เตรียมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแล

ควำมปลอดภัย  
4) เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
5) เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์

และรังสีให้แก่ประชำชน 
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ยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2564 - 2568 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพด้ำนก ำกับดูแลตำมมำตรฐำนสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้

พลังงำนนิวเคลียร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนคุณภำพด้ำนก ำกับดูแลนิวเคลียร์ครบถ้วนพร้อมปฏิบัติงำน

ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนก ำกับดูแลทำงนิวเคลียร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรองค์กรไปสู่ SMART OAP 

  ค่านิยม ปส.  
  “ATOMS” มีควำมหมำยดังนี้ 

A  = Accountability  ควำมรับผิดชอบ 
T  = Transparency  ควำมโปร่งใส  
O  = Observant   ใส่ใจในรำยละเอียด  
M  = Masterful   เชี่ยวชำญ 
S = Safety and Security ควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงปลอดภัย 
 

1.2  ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล  
1.2.1 ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังและจ ำนวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
 

ต าแหน่งประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรอบท่ีมี จ านวนคนครอง (คน) อัตราว่าง 
ข้ำรำชกำร 248 217 31 

ลูกจ้ำงประจ ำ 24 24 0 
พนักงำนรำชกำร 110 85 ว่ำงมีเงิน 9 อัตรำ 

ว่ำงไม่มีเงิน 16 อัตรำ 
รวม 382 326 56 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 
 
  1.2.2 จ ำนวนข้ำรำชกำรจ ำแนกตำมประเภท/สำยงำน/ระดับ 

ล าดับที่ สายงาน รวม 

1 นักบริหำร 3 

2 ผู้อ ำนวยกำร 1 

3 ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน  1 

4 นักชีววิทยำรังสี 3 

5 นักนิวเคลียร์เคมี 18 
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ล าดับที่ สายงาน รวม 

6 นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1 

7 นักฟิสิกส์รังสี 54 

8 นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ 2 

9 เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 17 

10 วิศวกรนิวเคลียร์ 22 

11 นำยช่ำงเครื่องกล 4 

12 นำยช่ำงไฟฟ้ำ 6 

13 นักจัดกำรงำนทั่วไป 14 

14 นักทรัพยำกรบุคคล 6 

15 นิติกร 3 

16 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 15 

17 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 5 

18 นักวิชำกำรพัสดุ 4 

19 นักวิเทศสัมพันธ์ 4 

20 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 18 

21 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 3 

22 นักวิชำกำรเงินและบัญชี 6 

23 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 1 

24 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 2 

25 นักวิชำกำรเผยแพร่ 5 

รวม 217 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 
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ส่วนที่ 2  การทบทวนวิเคราะห์ HR SWOT 

2.1 จุดแข็ง (Strength) และ จุดอ่อน (Weakness) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลำกรมีควำมรู้เฉพำะด้ำน 
2. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมพร้อมยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลง 
3. บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำย 
4.บุคลำกรมีโอกำสได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
5. บุคลำกรได้รับกำรยกย่องว่ำมี Service Mind 
ที่ด ี
6. ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เป็นศูนย์กลำง
เครือข่ำยบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสีทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
7. ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้พัฒนำกฎหมำย
จนมีพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
2560 ที่ผ่ำนมำ รวมทั้งพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ท ำให้
มีภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่
ชัดเจนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกยิ่งข้ึน 
8. มีโครงกำรที่สนับสนุนให้บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถให้เข้ำไปท ำงำนในทบวงกำรพลังงำน
พลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA) และ
หน่วยงำนระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ เพื่อสั่งสมควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่มีควำม
หลำกหลำย 

1. บุคลำกรยังไม่เข้ำใจภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของแต่
ละหน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  
2. ขำดกำรสร้ำงเครือข่ำยภำยในองค์กร 
3. มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำย 
4. ทักษะควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรบำงส่วนอำจจะไม่
สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
5. จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอกับกำรก ำกับดูแลสถำน
ประกอบกำรที่ต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ตลอดจนยังขำดแคลนทรัพยำกรที่สนับสนุนใน
กำรก ำกับดูแล เช่น เครื่องมือ งบประมำณ ยำนพำหนะ  
6. ขำดกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ร่วมกันภำยในองค์กร  
7. กำรสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำน (ปัญหำสมองไหล) เนื่องจำกขำดแรงจูงใจในกำร
ท ำงำนที่เป็นรูปธรรม กำรสื่อสำรที่ไม่ตรงกันท ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจที่ไม่แน่ชัด จนเกิดกำรโยกย้ำยถ่ำยโอน
บุคลำกรไปยังหน่วยงำนอื่นๆ  
8. ขำดกำรวำงแผนและกำรบริหำรก ำลังคนที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ไม่มีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
9. ขำดระบบกำรสอนงำน และกำรสั่งสมประสบกำรณ์ท้ัง
ทำงองค์ควำมรู้ทั่วไป ทำงเทคนิค กำรสูญเสียองค์ควำมรู้
จำกผู้เกษียณอำยุรำชกำรไม่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่น
สู่รุ่นที่ชัดเจน 
10. ขำดฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
ทุกส่วนภำยในองค์กร 
11. บุคลำกรขำดทักษะควำมเชี่ยวชำญในด้ำนภำษำ               
ซึ่งจ ำเป็นในกำรสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนหรือกำรเข้ำร่วม
โครงกำรส ำคัญต่ำงๆ ที่หน่วยงำนได้รับ 
12. ขำดแผนปฏิบัติกำรภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) 
หรือข้อตกลงควำมร่วมมือที่ได้มีกำรลงนำมกับหน่วยงำน
ภำยนอก และไม่ได้มีกำรประสำนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
13. มีปัญหำในกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรประสำนงำน
ระหว่ำงกลุ่มงำนภำยในองค์กรท ำให้กำรท ำงำนไม่เกิด
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 

 



- 8 - 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 14. แผนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน (Career path) และ

แผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession  Plan) ยังไม่มีควำม
ชัดเจน 
15. มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบ่อยครั้งท ำให้กำร
บริหำรงำนไม่ต่อเนื่อง 
16. แผนพัฒนำบุคลำกรไม่ได้มีกำรจัดท ำอย่ำงมีระบบ
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเฉพำะควำมเชี่ยวชำญในแต่ละ
ด้ำน 
17. ขำดกำรส่งเสริมควำมรักและควำมผูกพันในองค์กร 
18. ขำดกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
19. ยังไม่มีกำรพัฒนำสภำพสิ่งแวดล้อมท่ีท ำให้บุคลำกร
อยำกมำท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข   

 
2.2 โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Treat) 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 

1. มีโอกำสสร้ำงนวัตกรรมจำกองค์ควำมรู้ของ
บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญรับผิดชอบเฉพำะทำง 
2. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำนกำรก ำกับดูแล 
ทำงเทคนิค เพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแลตำม
บทบำทภำรกิจของหน่วยงำน 
3. เป็นองค์กรเดียวด้ำนกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนทำงนิวเคลียร์และรังสี 
4. มีทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ ตลอดจนนโยบำยของรัฐบำลที่
ส่งเสริมทุนกำรศึกษำในด้ำนวิทยำศำสตร์และ
โครงกำรที่รัฐบำลสนับสนุนและส่งเสริมในด้ำน
พัฒนำบุคลำกรต่ำงๆ  
5. มีหน่วยงำนที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกันซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่มีศักยภำพ ท ำให้บุคลำกรได้รับควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมข้ึน 
6. บุคลำกรได้รับโอกำสในกำรเข้ำท ำงำนในทบวง
กำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA) และ
สำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนจำก
กำรท ำงำนในทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำง
ประเทศมำพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพได้ 

1. ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนนิวเคลียร์และรังสีและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ขำดควำมต่อเนื่องของนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลและ
กำรบริหำรงำนท ำให้ไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
3. มีกำรต่อต้ำนกำรพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ภำยในประเทศ 
4. ประชำชนในประเทศยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
5. ขำดกำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐและหน่วยงำนที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องด้ำนนิวเคลียร์และ
รังสี 
6. นโยบำยรัฐบำลด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ยังไม่ชัดเจนว่ำจะไปในทิศทำงใดและไม่ต่อเนื่องมีกำร
เปลี่ยนแปลงตลอด 
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ส่วนที่ 3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.1  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) ฐำนะหน่วยงำนหลักด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำก

พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศมำตลอดระยะเวลำ 59 ปี ตระหนักต่อนโยบำยรัฐบำลและกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำคนไทยให้ก้ำวสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ มีสมรรถนะทำง
กำย มีจิตใจและจิตส ำนึกที่ดีงำม มีสติปัญญำ และมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดย ปส. 
มุ่งมั่นพัฒนำงำนในก ำกับพร้อมยกระดับกำรบูรณำกำรและกำรด ำเนินงำนทั้งองค์กรด้วย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่กับกำรสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้ประโยชน์จำก
พลังงำนนิวเคลียร์ให้แก่หน่วยงำน ผู้ประกอบกำร และประชำชนในทุกช่วงวัย พร้อมเสริมสมรรถนะบุคลำกร
นิวเคลียร์ไทยอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำและศูนย์กลำงกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับสำกลในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมั่นคงและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  ปส. มีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 3 แนวทำงหลัก ดังนี้ 

3.1.1 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างคนดี คนเก่ง 
- ก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนของผู้บริหำร รวมทั้งกำรพัฒนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

โครงสร้ำงองค์กรที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคนดี คนเก่ง จะช่วยให้บุคลำกรสำมำรถขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทำง
เดียวกัน และร่วมกันบรรลุเป้ำหมำยองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้บุคลำกรรับทรำบและเห็นชัดเจนอย่ำง
เป็นรูปธรรม จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจให้แก่บุคลำกร น ำไปสู่กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำชีวิตได้
อย่ำงมีเป้ำหมำย 

- พัฒนำทรัพยำกรบุคคลในองค์กรให้ครอบคลุมทุกสำยงำนด้วยกำรอิงสมรรถนะ 
(Competency- Base Management) ซึ่งจะช่วยให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม น ำไปสู่กำรมี
คุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน สำมำรถปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด  

- พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลภำยในองค์กรด้วยระบบ Objective and Key 
Results :OKRs เพ่ือกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในกำรท ำงำน (Creative and Innovative) 
ตลอดจนสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้กับองค์กร 

3.1.2  พัฒนาฐานรากการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
- สนับสนุนให้บุคลำกรมีจิตสำธำรณะและท ำประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก รวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงของผลกระทบในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรตำมภำรกิจ ที่อำจจะเกิดขึ้นกับ
ประชำชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

- ปลูกฝังจิตส ำนึกกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี โดยกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและวินัยของข้ำรำชกำรพลเรือนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือลดกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำน 
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- ให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและผลักดันนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ปฏิบัติรำชกำรของ ปส. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้รับบริกำรและประชำชน เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรับ
ในกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงแท้จริง 

3.1 .3   พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลและมีขีด
ความสามารถทัดเทียมนานาชาติ 

- ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกับหน่วยงำน
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Education) ของบุคลำกร 
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ และรองรับทักษะแห่งอนำคต (Future Skill) อย่ำงทันท่วงท ี

- สรรหำและพัฒนำบุคลำกรกลุ่มเชี่ยวชำญ ที่มีศักยภำพและควำมพร้อมทั้งทำง
วิชำกำร (hard skills) และทำงสังคม (soft skills) พร้อมทั้งจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรวำง
แผนพัฒนำศักยภำพ รวมถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจ 

หัวใจของกำรเตรียมคน คือ กำรสร้ำงกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมำะสมส ำหรับคนไทยให้มี
ควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดย ปส. มุ่งมั่นและร่วมขับเคลื่อนหลักคิดพ้ืนฐำน 5 ประกำรของรัฐบำล 
ได้แก่ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดรับกับโมเดลพัฒนำคนไทย 4.0 
ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงสมบูรณ์เพ่ือน ำองค์กรไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำเป็นพลังแห่งกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ
ประเทศต่อไป  

3.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.2.1 เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน รวมทั้งทักษะด้ำน

ดิจิทัล ให้มีขีดควำมสำมำรถทัดเทียมนำนำชำติ  
3.2.2 เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับได้รับกำรพัฒนำกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

(Good Governance) 
3.2.3 เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 

3.3  ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพื่อสันติทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่อง   
เป้าหมาย :  บุคลำกรมสีมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย 
ตัวช้ีวัด :    1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะในทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง 
               2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำสมรรถนะในทุกระดับ

ของสำยงำน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ เพื่อน าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ  
เป้าหมาย :  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่องค์กรที่

เป็นเลิศ  
ตัวชี้วัด :    ๑. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรงำนแบบบูรณำกำรของ

ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
                2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน

ปรมำณูเพ่ือสันติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย :  บุคลำกรมีสมรรถนะหลัก ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมควำม

ปลอดภัยเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 
ตัวช้ีวัด :     1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
                2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีควำม

ผูกพันกับองค์กร พัฒนำระบบส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ
ตำมสำยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ไปสู่กลยทุธ์ในการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
(พ.ศ. 2564 – 2568)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบ 
บูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

1. การพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านก ากับดูแล
ตามมาตรฐานสากล 
 
 

1. ผลักดันให้บุคลากรในส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์
และรังสีให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐาน 
สากล (การสั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) 
 

1. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับนานา
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  
2. สนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญของ ปส. เข้าไปมี
บทบาทหรือปฏิบัติงานร่วมกับนานาประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศ 
3. ผลักดันให้มีการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายใน
ส านักงานฯ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

1. ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน
องค์กร เนื่องจากส านักงานฯ เป็นหน่วยงาน
ในการก ากับดูแลความปลอดภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสี เรื่องวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยภายในองค์กรในเรื่องดังกล่าวถือ
เป็นเรื่องส าคัญเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือต่อ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

2. การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ 

 1. ส่งเสริมและผลักดันโครงการที่ได้มีการท า
บันทึกความร่วมมือ MOU ไว้แล้วให้ส าเร็จ
และต่อเนื่องรวมทั้งการหาพันธมิตรหรือ
หน่วยงานที่จะผลักดันให้ภารกิจของ
ส านักงานฯ บรรลุเป้าหมายโดยการจัดท า
บันทึกความร่วมมือ MOU เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและภารกิจขององค์กร 

 

3. โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ
ด้านก ากับดูแลนิวเคลียร์
ครบถ้วนพร้อมปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ 

1. พัฒนาและออกแบบระบบการบริหาร
จัดการงานให้เป็นระบบสามารถท างาน
ร่วมกันแบบบูรณาการได้ทุกหน่วยงานภายใน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

1. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรของส านักงานฯ 
(ATOMS) 
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
(พ.ศ. 2564 – 2568)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบ 
บูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

 2. จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

2. จัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ 
แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎ ข้อก าหนดต่างๆ ให้
ชัดเจนสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกหน่วยงานภายในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. จัดท าระบบประกันคุณภาพของการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กร
ภายในและภายนอกเพ่ือรองรับการก ากับ
ดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีภายในและ
ภายนอกประเทศ 
5. ผลักดันให้มีการจัดท าแผนก าหนดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรภายใน
ส านักงานในทุกสายงาน เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในการเผยแพร่ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นผู้น า
เครือข่ายในด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 
6. สร้างมาตรฐานหน่วยงานตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานปฏิบัติการนิวเคลียร์และ
รังสีในเป็นมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ 
ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
รู้จักการท างานเป็นทีม รู้รัก สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้ตระหนัก
เป็นหน้าที่ของทุกคน 
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบ 
บูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

  7. จัดท าคู่มือประชาชนส าหรับผู้มาขอรับ
บริการ คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
ในภายในส านักงานฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

4. การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์ 
 
 

1. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายงาน 
(Career Path) และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ที่ชัดเจน เป็นธรรม 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะพ้ืนฐานและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งตลอดจนมีการบูรณาการองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการและความรู้เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานตามระดับต าแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. มีระบบการประเมินสมรรถนะตามบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะของ
ข้าราชการให้สอดคล้องกับกลุ่มประเภทและ
ระดับต าแหน่ง 
 
 
 

1. การจัดท าองค์ความรู้ (KM) ภายในองค์กร
รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่
เกษียณอายุในแต่ละปีล่วงหน้าอย่างน้อย           
2 ปี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนถ่ายบุคลากรใน
อนาคต 
 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับข้าราชการรุ่น 
ใหม่ให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข คือ 
ต้องใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดเวลา ฝึกตนเองให้
คิด วิเคราะห์ กลั่นกรอง รู้จักใช้เหตุผล 
สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตนเองได้ เรียนรู้
และยอมรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีความเข้าใจในการ
สื่อสารที่ถูกต้อง รู้จักกฎ ระเบียบ กติกา 
และฝึกฝนการท างานในเชิงบูรณาการ 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. สร้างวัฒนธรรมการมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในองค์กรอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม  
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความผูกพันกับองค์กร พัฒนาระบบ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความก้าวหน้า ตามสายงานอย่างเป็น
รูปธรรม ชัดเจน 
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบ 
บูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

 5. การวางระบบและด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการให้มีสมรรถนะตามในทุกระดับให้
ตรงตามความจ าเป็นของระดับต าแหน่งและ
สายงานตามหน้าที่ความผิดชอบ รวมทั้งมีการ
ประเมินและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการอย่างต่อเนื่อง 
6. พัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นมืออาชีพด้านนิวเคลียร์
และรังสี 
7. ส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่
จ าเป็นเพ่ือรับทุนหรือเข้าร่วมโครงการส าคัญ 
เช่น โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ทุนที่
ได้รับจาก IAEA ทุนพัฒนาข้าราชการใน
การศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบ 
บูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาการบริหารองค์กร
ไปสู่ SMART OAP 
 

1. ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาไปสู่ 
SMART OAP 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคคลที่
สนใจทั้งภายในและภายนอกได้มีโอกาสเข้า
เรียนรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ตลอดจนเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ผ่านสื่อให้กับทั้งบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร 
2. จัดท าระบบสั่งสมองค์ความรู้รายบุคคล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรภายในที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
หรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้
เหล่านั้นให้กับบุคลากรภายใน ตลอดจน
บุคลากรภายนอกที่สนใจ    
3. สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ภายในหน่วยงานในทุกด้าน เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นฐานข้อมูลในการต่อยอด
ภาระงานตามภารกิจของส านักงานฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรองรับ Thailand 4.0  
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3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ  

เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 

อย่างมีธรรมาภิบาล 
1. ผลักดันให้บุคลากรในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มี
ขีดความสามารถตามมาตรฐาน 
สากล (การสั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ 
3. จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
4. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career 
Path) และแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) ที่ชัดเจน เป็นธรรม 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะพ้ืนฐานและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ตลอดจนมีการบูรณาการองค์ความรู้ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการและความรู้เฉพาะทางในการปฏิบัติงานในแต่
ละสายงานตามระดับต าแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

1. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับนานาประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ  
2. สนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญของ ปส. เข้าไปมีบทบาทหรือ
ปฏิบัติงานร่วมกับนานาประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ 
3. ผลักดันให้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรภายในส านักงานฯ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
4. ส่งเสริมและผลักดันโครงการที่ได้มีการท าบันทึกความ
ร่วมมือ MOU ไว้แล้วให้ส าเร็จและต่อเนื่องรวมทั้งการหา
พันธมิตรหรือหน่วยงานที่จะผลักดันให้ภารกิจของ
ส านักงานฯ บรรลุเป้าหมายโดยการจัดท าบันทึกความ
ร่วมมือ MOU เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจ
ขององค์กร 
5. พัฒนาและออกแบบระบบการบริหารจัดการงานให้เป็น
ระบบสามารถท างานร่วมกันแบบบูรณาการได้ทุกหน่วยงาน
ภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 

1. ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร 
เนื่องจากส านักงานฯ เป็นหน่วยงานในการก ากับดูแล
ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี เรื่องวัฒนธรรม
ความปลอดภัยภายในองค์กรในเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่อง
ส าคัญเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือต่อบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  
2. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรของส านักงานฯ (ATOMS) 
3. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้รู้จักการท างาน
เป็นทีม รู้รัก สามัคคี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
การมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้ตระหนักเป็น
หน้าที่ของทุกคน 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับข้าราชการรุ่นใหม่ให้เป็นคน
เก่ง ดี และมีความสุข คือ ต้องใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดเวลา 
ฝึกตนเองให้คิด วิเคราะห์ กลั่นกรอง รู้จักใช้เหตุผล
สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตนเองได้ เรียนรู้และยอมรับการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีความ
เข้าใจในการสื่อสารที่ถูกต้อง รู้จักกฎ ระเบียบ กติกา และ
ฝึกฝนการท างานในเชิงบูรณาการ ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ  

เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 

อย่างมีธรรมาภิบาล 
7. มีระบบการประเมินสมรรถนะตามบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะของข้าราชการ
ให้สอดคล้องกับกลุ่มประเภทและระดับต าแหน่ง 
8. การวางระบบและด าเนินการพัฒนาข้าราชการให้มี
สมรรถนะตามในทุกระดับให้ตรงตามความจ าเป็นของ
ระดับต าแหน่งและสายงานตามหน้าที่ความผิดชอบ 
รวมทั้งมีการประเมินและติดตามผลการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการอย่างต่อเนื่อง 
9. พัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นมืออาชีพด้านนิวเคลียร์และรังสี 
10. ส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่จ าเป็น
เพ่ือรับทุนหรือเข้าร่วมโครงการส าคัญ เช่น โครงการ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ทุนที่ได้รับจาก IAEA ทุน
พัฒนาข้าราชการในการศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น 
11. ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือพัฒนาไปสู่ 
SMART OAP 

 

6. จัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ แนวปฏิบัติ 
ระเบียบ กฎ ข้อก าหนดต่างๆ ให้ชัดเจนสามารถน ามาใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานภายในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 
7. จัดท าระบบประกันคุณภาพของการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรภายในและ
ภายนอกเพ่ือรองรับการก ากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี
ภายในและภายนอกประเทศ 
9. ผลักดันให้มีการจัดท าแผนก าหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของบุคลากรภายในส านักงานในทุกสายงาน เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นผู้น าเครือข่ายในด้าน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
10. สร้างมาตรฐานหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยของ
สถานปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสีในเป็นมาตรฐานสากล มี
ความน่าเชื่อถือ ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
11. จัดท าคู่มือประชาชนส าหรับผู้มาขอรับบริการ คู่มือ
การปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ในภายในส านักงานฯ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 

5. สร้างวัฒนธรรมการมีคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  
6. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความ
ผูกพันกับองค์กร พัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความก้าวหน้า ตามสายงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ  

เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 

อย่างมีธรรมาภิบาล 
 12. การจัดท าองค์ความรู้ (KM) ภายในองค์กรร่วมทั้งการ

ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่เกษียณอายุในแต่ละปี
ล่วงหน้าอย่างน้อย  2 ปี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนถ่าย
บุคลากรในอนาคต 
13. ส่งเสริมให้มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอกได้
มีโอกาสเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ตลอดจนเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านสื่อ
ให้กับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร 
14. จัดท าระบบสั่งสมองค์ความรู้รายบุคคลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในที่มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ได้มีโอกาส
เผยแพร่ความรู้เหล่านั้นให้กับบุคลากรภายใน ตลอดจน
บุคลากรภายนอกที่สนใจ    
15. สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน
ในทุกด้าน เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดภาระ
งานตามภารกิจของส านักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับ Thailand 4.0  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

 
วิสัยทัศนด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

บุคลากรส านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความเป็นเลิศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพื่อสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ เพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
   

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพื่อสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
KPI 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
Indicators 

โครงการ/กิจกรรม 
 

1. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา
สมรรถนะในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลใน        
แต่ละระดับต าแหน่งของสายงานใน ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑. โครงการจัดท าแนวทางการประเมินและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร (SARCoN) 

(ร้อยละ 8๐) 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม 

2. จ านวนหลักสูตรเพื่อพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ
ต าแหน่งของสายงานใน ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อเรียนรู้แบบออนไลน์
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

แผนพัฒนาสมรรถนะในทุกระดับของสายงาน
(ร้อยละ 8๐) 

3. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสาย
งาน (Career Path) และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนความก้าวหน้าใน
สายงาน (Career Path)  และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

 4. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

4. โครงการทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 5. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับ
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  

5. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และ
รังสี 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคลในแต่ละระดับต าแหน่งของสายงานใน 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาและทักษะด้านดิจิทัล 

8. โครงการส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านภาษาและ
ทักษะด้านดิจิทัลไปสู่ SMART OAP 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศ 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
KPI 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
Indicators 

โครงการ/กิจกรรม 
 

๑. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการ
งานแบบบูรณาการของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

1. จ านวนของบุคลากรที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

  2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
พัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพ่ือรองรับการ
ก ากับดูแล 

 2. จ านวนโครงการความร่วมมือที่บรรลุเป้าหมาย
ภารกิจขององค์กร 

3. โครงการติดตามส่งเสริมและผลักดันโครงการความ
ร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายภารกิจขององค์กร 

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

3. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติ ข้อก าหนดของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการบูรณาการการจัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติ 
ข้อก าหนดของส านักงานปรมาณู เพ่ือสันติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
KPI 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
Indicators 

โครงการ 
Project 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มคีวามเข้าใจและร่วมกัน
สร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

1. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมบุคลากรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความผูกพันกับองค์กร พัฒนา
ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความก้าวหน้า
ตามสายงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

2. ร้อยละของบุคลากรทีม่ีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมของ
องค์กรและมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการเป็นบุคลากรที่ดี   
มีคุณธรรม จริยธรรม  
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2. แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพื่อสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ ผลผลิต  กิจกรรม/หลักสูตร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

๑. โครงการจัดท าแนว
ทางการประเมินและ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
บุคลากร (SARCoN) 

แผนพัฒนารายบุคคล
ในแต่ละระดับ
ต าแหน่งของสายงาน
ใน ส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาระงานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และภาระ
งานตามโครงสร้างหน่วยงาน 
3. ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในแต่
ละสายงาน 
4. วิเคราะห์จัดท าแนวทางการประเมิน
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อให้
ไดแ้ผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ
ต าแหน่งของสายงานในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 
5. น าเสนอต่อผู้บริหาร และถือปฏิบัติ
ต่อไป รวมทั้งปรับปรุงทบทวนตาม
ภารกิจที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามนโยบาย 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน –
กฝป. - 23 - 
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โครงการ ผลผลิต  กิจกรรม/หลักสูตร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

2. โครงการพัฒนา
หลักสูตรและสื่อเรียนรู้
แบบออนไลน์ของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ 

หลักสูตรเพื่อพัฒนา
รายบุคคลในแต่ละ
ระดับต าแหน่งของสาย
งานในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาระงานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และภาระ
งานตามโครงสร้างหน่วยงาน  
3. น าแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละ
ระดับต าแหน่งของสายงานในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติมาวิเคราะห์ และ
จัดท ารายละเอียดแต่ละหลักสูตร 
4. จัดล าดับความส าคัญน าเสนอแผน
หลักสูตรพัฒนารายบุคคลในแต่ละ
ระดับต าแหน่งของสายงานในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 
5. น าเสนอต่อผู้บริหาร และเตรียมการ
ของบประมาณเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
บุคลากร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน –
กฝป. 

3. โครงการพัฒนา
บุคลากรตามแผน
ความก้าวหน้าในสายงาน 
(Career Path)  และ
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามแผน
ความก้าวหน้าในสาย
งาน (Career Path) 
และแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับความก้าวหน้าในสายงาน
และการสืบทอดต าแหน่ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
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โครงการ ผลผลิต  กิจกรรม/หลักสูตร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

(Succession Plan) 3. วางแผนจัดท าการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือความก้าวหน้าในสายงานและการ
สืบทอดต าแหน่งแต่ละสายงาน  
4. ก าหนดความก้าวหน้าในสายงาน
และการสืบทอดต าแหน่งรายบุคคล  
5. น าเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้ง
ปรับปรุงทบทวนตามภารกิจโครงสร้าง
ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป  

4. โครงการทบทวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติได้รับ
การพัฒนา 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ควบคู่กับแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ รวมทั้งแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. น าเสนอต่อผู้บริหารเห็นชอบ และ
ถือปฏิบัติ 

- - - - - ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 

 

5. โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสี 

มีศูนย์พัฒนาบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. จัดวางกรอบแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ 

- 10,000,000 6,000,000 4,000,000 4,000,000 ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
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โครงการ ผลผลิต  กิจกรรม/หลักสูตร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

3. เสนอของบประมาณและด าเนินการ
ผลักดันให้ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสีด าเนินการตามกรอบ
ที่ก าหนด 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน –
กฝป. กปท. 

6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
รองรับการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือ
รองรับการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานเป็นขั้นตอน 
2. วางแผนจัดล าดับความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี 
3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. วิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพ  

1,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน –
กฝป. 

7. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคลใน
แต่ละระดับต าแหน่งของ
สายงาน 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
ในแต่ละระดับ
ต าแหน่งของสายงาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานเป็นขั้นตอน 
2. วางแผนจัดล าดับความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนหลักสูตร
พัฒนารายบุคคล  
3. จัดกิจกรรมตามแผนหลักสูตรพัฒนา

-  ๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน –
กฝป. 
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โครงการ ผลผลิต  กิจกรรม/หลักสูตร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

รายบุคคลในแต่ละระดับต าแหน่งของ
สายงานในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
4. วิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพ  

8. โครงการส่งเสริม
ทักษะความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาและทักษะด้าน
ดิจิทัลไปสู่ SMART OAP 

บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา
และทักษะด้านดิจิทัล 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานเป็นขั้นตอน 
2. วางแผนส่งเสริมทักษะความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาและทักษะด้าน
ดิจิทัลไปสู่ SMART OAP 
3. จัดท าข้อก าหนด/แนวปฏิบัติส าหรับ
บุคลากรแต่ละระดับ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและทักษะ
ด้านดิจิทัล 
4. จัดกิจกรรม หรือส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาและทักษะด้านดิจิทัล 

- ๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน –
กฝป. กทส. 
กปท. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศ 
โครงการ ผลผลิต  กิจกรรม/หลักสูตร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
๑. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี  

 

บุคลากรที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. วางแผนกิจกรรมส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ  
4. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ และการน าไปใช้
ประโยชน์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  
–กฝป.กปท. 

2. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือรองรับการก ากับดูแล 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. วางแผนกิจกรรมส าหรับการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพ่ือ
รองรับการก ากับดูแล 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
พัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง  
4. วิเคราะห์ ทบทวน ปัญหาอุปสรรค 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกหน่วยงาน 
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โครงการ ผลผลิต  กิจกรรม/หลักสูตร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

3. โครงการติดตาม
ส่งเสริมและผลักดัน
โครงการความร่วมมือให้
บรรลุเป้าหมายภารกิจ
ขององค์กร 

โครงการความร่วมมือ
มีผลการด าเนินงานที่
บรรลุเป้าหมายภารกิจ
ขององค์กร 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. รวบรวมโครงการที่ได้มีการท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ปส. และ
หน่วยงานภายนอก  
3. วิเคราะห์ วางแผนกิจกรรมส าหรับ
การส่งเสริมและผลักดันโครงการความ
ร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายภารกิจของ
องค์กร 
3. ประสานความร่วมมือและ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก   
4. วิเคราะห์ ทบทวน ปัญหาอุปสรรค 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  
–กฝป.  
 

4. โครงการบูรณาการการ
จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติ 
ข้อก าหนดของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จในการ  
บูรณาการการจัดท า
คู่มือ แนวปฏิบัติ 
ข้อก าหนดของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. ประชุมหารือเชิงบูรณาการในการ
จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติ ข้อก าหนดของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้ชัดเจน
สามารถน ามาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. วิเคราะห์ ทบทวน ปัญหาอุปสรรค 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
โครงการ ผลผลิต  กิจกรรม/หลักสูตร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ 

บุคลากรความเข้าใจ
และร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
โดยให้บุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมใน
ด้านต่าง ๆ  
3. ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการคิด
และก าหนดแนวทางในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของหน่วยงาน  
4. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของ
หน่วยงาน และก าหนดแนวทางแก้ไข
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
 
 

- 30 - 

 -- 

- 



โครงการ ผลผลิต  กิจกรรม/หลักสูตร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568  

2. โครงการเสริมสร้าง
จิตส านึกการเป็น
บุคลากรที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
เข้าใจบทบาทหน้าที่
และวัฒนธรรมของ
องค์กรและมีความ
พร้อมที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผน
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกการ
เป็นบุคลากรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
3. ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการคิด
และก าหนดแนวทางในการสร้าง
เสริมสร้างจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการ
สร้างเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและก าหนดแนวทางแก้ไข
และพัฒนา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน
เลขานุการกรม 
– กกจ. 
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