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เอกสาร 1 
 

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณ 
สรุป แผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ป.ส.) ครั้งที่ 2/2548 เม่ือ
วันที่ 16 กันยายน 2548 ไดพิจารณาเห็นชอบให สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ป.ส.) ดําเนินการ
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศใหเปนไปตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2508 โดยใหมีการ
กําหนดกรอบนโยบายดานตาง ๆ เชน นโยบายการดําเนินการตามพันธกรณีกับทบวงการระหวาง
ประเทศ นโยบายการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรในประเทศไทย นโยบายการใชพลังงานปรมาณูใน
ประเทศอยางปลอดภัย นโยบายการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูของประเทศ นโยบาย
การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และนโยบายการสงเสริมและเผยแพร
ความรูทางเทคโนโลยีนิวเคลียร  เปนตน 
  ในการดําเนินแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ซ่ึงเปนฝายเลขานุการคณะกรรมการ พ.ป.ส. ไดดําเนินการจางที่ปรึกษา เพ่ือศึกษานโยบายดาน
พลังงานปรมาณูภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งศึกษาสํารวจความตองการของผูใชพลังงาน
ปรมาณู  ตลอดจนจัดประชุมเชิ งปฏิบัติการ  เ พื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ /
คณะอนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพ่ือจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรดาน
พลังงานปรมาณูของประเทศ   จัดประชุมพิจารณและระดมความคิดเห็นตอ (ราง) แผนยุทธศาสตร ฯ 
ระดับประเทศ   เพ่ือนํามาใชปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของชาติใน
ภาพรวมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  ทั้งนี้ ผลจากการประมวลขอมูล วิเคราะหและปรับปรุงใหเปน (ราง) แผนยุทธศาสตร ฯ 
ฉบับสมบูรณจะไดนําเสนอตอคณะอนุกรรมการนโยบายฯ  คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
และคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาประกาศใชเปนแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ 
ตอไป 
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2.  ความหมายของ “พลังงานปรมาณู” 
  พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ1 ใหความหมาย “พลังงานปรมาณู” วา “พลังงาน
ไมวาในลักษณะใด ซ่ึงเกิดจากการปลดปลอยออกมาในเมื่อมีการแยก รวม หรือ แปลงนิวเคลียสของ
ปรมาณู” ตัวอยางพลังงานปรมาณูที่สําคัญคือ  
  (1) พลังงานจากการแบงแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เชน ยูเรเนียม พลูโตเนียม หลัง
ดูดกลืน (Capture) อนุภาคนิวตรอน 
  (2) พลังงานจากการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบา เชน ไฮโดรเจน 
  (3) พลังงานจากผลการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี เชน พลังงานของ
อนุภาคแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ อนุภาคนิวตรอน เปนตน  
  (4) พลังงานจากอนุภาคที่มีประจุหลังจากถูกเรงใหมีความเร็วสูงมากดวยเครื่องเรงอนุภาค 
เชน อิเล็กตรอน ดิวเทอรอน โปรตอน เปนตน  
        โดยพลังงานปรมาณูในขอ (1) และ (2) เปนการใชพลังงานนิวเคลียรจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
สําหรับงานดานการวิจัยพัฒนาและการผลิตไฟฟา   สวน ขอ (3) และขอ (4) เปนการใชประโยชนพลังงาน
ปรมาณูจากรังสีที่ไดจากสารกัมมันตรังสีและเครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานดานเทคโนโลยีนิวเคลียร 
 

3.  กรอบนโยบายดานพลังงานปรมาณู 
  คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ป.ส.) มีหนาที่ในการศึกษานโยบายดาน
พลังงานปรมาณูในประเทศและตางประเทศ ศึกษาสํารวจความตองการของผูใชพลังงานปรมาณู และ
ประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูใน 6 ดาน2 ดังตอไปน้ี 
   3.1 ดานการดําเนินการตามพันธกรณีกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
   3.2 ดานการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรในประเทศ 
   3.3 ดานการใชพลังงานปรมาณูในประเทศอยางปลอดภัย 
   3.4 ดานการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูของประเทศ 
   3.5 ดานการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
   3.6 ดานการสงเสริมและเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีนิวเคลียร 

                                          
1  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ. พระราชบัญญัติและกฎกระทรวง เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ.  โรงพิมพคุรุ
สภา: กรุงเทพมหานคร, 2546. 
2 มติที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งที่๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ 
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  โดยที่ ปส. ทําหนาที่เปนหนวยงานกํากับดูแลนโยบาย การใชรังสีในดานตางๆดังที่ไดกลาว
ไวในหัวขอที่แลว ทุกๆดานของการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณูควรไดรับการสงเสริมอยาง
จริงจังและตอเน่ือง  
 

4. สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ 
 4.1  วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร 
  จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) และ
สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) พลังงานปรมาณูของประเทศไทยหรือ
การวิเคราะห SWOTในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงประกอบดวย
ผูเขารวมประชุมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งการศึกษาวิจัยภาคสนาม ประกอบดวยผลการศึกษาเปรียบเทียบกับนโยบายพลังงานปรมาณู
ของตางประเทศ สามารถสรุปสาระสําคัญของยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศไทย ได
ดังน้ี (รายละเอียดโปรดศึกษาจากเอกสารประกอบการศึกษา) 
 
 
 

“ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานปรมาณูแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
และเปนไปตามมาตรฐานสากล” 3 

 
 
 
 
   1. เสนอแนะนโยบายพลังงานปรมาณูใหเปนวาระแหงชาติ 
   2. สรางการยอมรับและความมั่นใจในการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู 
   3. การบริหารจัดการและกํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูตามมาตรฐานสากล 
   4. วิจัยพัฒนาพรอมทั้งสงเสริม ถายทอด และเผยแพรพลังงานปรมาณูอยางตอเน่ือง 
   5. พัฒนาองคกรที่เกี่ยวของดานพลังงานปรมาณูในเชิงบูรณาการ 
 

                                          
3 จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ” เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 

วิสัยทัศน3 (VISION) 

พันธกิจ3 (MISSION) 
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 จากการวิเคราะหเชื่อมโยงประเด็น SWOT (ภาคผนวกที่ 1) สามารถกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร (Strategic Issue) ได 4 ประเด็นดังน้ี 
  1. การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนาพลังงานปรมาณู 
  2. การสรางมวลชนสัมพันธใหมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานปรมาณู 
  3. การสงเสริมพลังงานนิวเคลียรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาใหเปนพลังงานทางเลือก 
  4. การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรที่เกี่ยวของดานพลังงานปรมาณู 
 

2. เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย และกลยุทธ 
 ในแตละประเด็นยุทธศาสตรมี เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: 
KPI) คาเปาหมาย (Target) และกลยุทธ (Strategies) ดังตอไปน้ี 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 
การบริหารจัดการเชิงยทุธศาสตรดานการพัฒนาพลังงานปรมาณู 

เปาหมาย (Target) 
(พ.ศ.2552-2566) 

เปาประสงค 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

Base 
Line 

5 ป 
(52-56) 

10 ป 
(57-61) 

15 ป 
(62-66) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

 มีทิศทาง
นโยบาย
ยุทธศาสตรและ
หนวยงานพัฒนา
ดานพลังงาน
ปรมาณู 

 รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของโครงการพฒันา
พลังงานปรมาณูที่
ไดรับการบรรจใุน
แผนบริหารราชการ
แผนดินและ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนดิน 

 รอยละของ
หนวยงานที่
เกี่ยวของมีการนํา
ยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ 

- 
 
 

 
 
 
 
 

- 

40 
 
 

 
 
 
 
 

50 
 

60 
 

 
 
 
 
 
 
   75 
 

80 
 
 

 
 
 
 
 

100 
 

 ผลักดันใหแผนยุทธศาสตรดาน
พลังงานปรมาณูเปนวาระแหงชาติ
และผลักดันใหหนวยงานที่เกีย่วของ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 
 ปรับปรุงกฎหมายและโครงสราง

การบริหารแผนยุทธศาสตร 
 พัฒนากระบวนการนําแผนไปสูการ

ปฏิบัติและการควบคุมกํากับตลอดจน
ประเมินผล 
 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคสวนที่

เกี่ยวของรวมวิจัยและพัฒนาดาน
พลังงานปรมาณูเปนโครงการเชิง
ยุทธศาสตรที่มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร (STRATEGIC ISSUE) 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 
การสรางมวลชนสัมพันธใหมีสวนรวมในการพัฒนาดานพลังงานปรมาณู 

เปาหมาย (Target) 
(พ.ศ.2552-2566) 

เปาประสงค 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

Base 
Line 

5 ป 
(52-56) 

10 ป 
(57-61) 

15 ป 
(62-66) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

 มวลชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
พลังงานปรมาณ ู

 รอยละของ
มวลชนที่ยอมรบั : 
พลังงานปรมาณู 

25 50 75 90  เรงรัดการประชาสัมพันธดาน
พลังงานปรมาณูใหกับประชาชน 
 พัฒนากระบวนการใหความรู

การศึกษาดานพลังงานปรมาณูแก
เด็ก เยาวชน ครู และผูนําทองถิ่น 
 พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของ

มวลชนในการสงเสริมพลังงาน
ปรมาณูทุกรูปแบบ 
 พัฒนาการสรางวิถีชีวิตโดยยอมรับ

การใชกระบวนการพลังงานปรมาณู
อยางปลอดภัย 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 
การสงเสริมพลังงานนิวเคลียรเพื่อผลติกระแสไฟฟาใหเปนพลังงานทางเลอืก 

เปาหมาย (Target) 
(พ.ศ.2552-2566) 

เปาประสงค 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

Base 
Line 

5 ป 
(52-56) 

10 ป 
(57-61) 

15 ป 
(62-66) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

 พลังงาน
นิวเคลียรเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาเปน
พลังงานทางเลือก
ที่มวลชนยอมรบั 

 รอยละของ
มวลชนที่ยอมรบั
พลังงานนิวเคลียร
เพื่อผลิต
กระแสไฟฟาเปน
พลังงานทางเลือก 
 

- 80 90 100  สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัย
พลังงานทางเลือก โดยใชพลังงาน
นิวเคลียรตามมาตรฐานสากล 
 ประชาสัมพันธผลการวิจัยและ

พัฒนาพลังงานทางเลือก โดยใช
พลังงานนิวเคลียร 
 พัฒนาบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญดานพลังงานทางเลือก โดย
ใชพลังงานนิวเคลียร 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรที่เก่ียวของดานพลังงานปรมาณู 

เปาหมาย (Target) 
(พ.ศ.2552-2566) 

เปาประสงค 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

Base 
Line 

5 ป 
(52-56) 

10 ป 
(57-61) 

15 ป 
(62-66) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

 องคกร
บริหารงานดาน
พลังงานปรมาณูมี
ความเขมแข็งเชิง
บูรณาการ 

 รอยละของ
บุคลากรดาน
พลังงานปรมาณูที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม 
 รอยละของ

องคกรที่เปน
เครือขายเพิ่มขึน้
จากเดิม 

- 
 
 
 
- 

10 
 
 
 

10 
 

20 
 
 
 

20 

30 
 
 
 

30 

 สรางและพัฒนาบุคลากรดาน
พลังงานปรมาณูใหมีสมรรถนะ 
(Competency) ในทุกองคกร 
 พัฒนาองคกรบริหารงานดาน

พลังงานปรมาณูแบบบูรณาการ 
 ขยายเครือขายและสรางความ

รวมมือระหวางเครือขายการทาํงาน
และการวิจัยดานพลังงานปรมาณูทั้ง
ในและตางประเทศ 
 พัฒนาความรวมมือดานพลังงาน

ปรมาณูใหมีความตอเนื่อง และยั่งยืน 
 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณที่

ทันสมัยใหเพียงพอ 
 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดาน

พลังงานปรมาณ ู
 
 

5.  การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
  เน่ืองจากแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ เปนแผนยุทธศาสตรที่ทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติในสวนที่หนวยงานของตนเองเกี่ยวของ
ทั้งในหนวยงานของภาครัฐ และสถานประกอบการของภาคเอกชน ดังน้ันกลยุทธทุกกลยุทธในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรจะตองรวมพลังกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันและดําเนินการใหบรรลุ
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
  การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติเปนการเชื่อมโยงกลยุทธไปสูแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมหรือผลผลิตที่จะตองดําเนินการในลักษณะของสิ่งริเร่ิมใหม (Initiative) หรืออาจจะเปน
โครงการที่ไดเคยดําเนินการมาแลว แตมีการพัฒนาปรับปรุงใหมใหมีมูลคาเพิ่มจากที่เคยปฏิบัติกัน
มา ดังน้ันหนวยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวของอาจใชลักษณะของโครงการ กิจกรรม 
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(Initiative) ที่ไดเสนอไวเปนแนวทางในการดําเนินงานหรือปฏิบัติการในชวงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตรแตละชวง เพ่ือใหบรรลุเปาประสงค (Goal) ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว การแปลงแผน
ยุทธศาสตรในแตละประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติมีแนวทางดังตอไปน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนาพลังงานปรมาณู 
เปาประสงค: มีทิศทางนโยบายยุทธศาสตรและหนวยงานพัฒนาพลังงานปรมาณู 

กลยุทธ 
(Strategies) 

ลักษณะงาน/โครงการ/กิจกรรม  
(Initiative) 

หนวยงานรบัผิดชอบ 
(Agency) 

1  ผลักดันใหแผน
ยุทธศาสตรดาน
พลังงานปรมาณูเปน
วาระแหงชาตแิละ
ผลักดันใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร 

 นําเสนอแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณู
ตอคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ พ.ป.ส. และ
คณะรัฐมนตรใีหความเห็นชอบ 
 จัดประชุมสัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
นําแผนไปสูการปฏิบัต ิ
 ผลักดันใหนักการเมืองยอมรับและ
ประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรฯ  
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
 จัดสัมมนาการจัดทําโครงการเชิงยุทธศาสตร
ดานพลังงานปรมาณูของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 จัดสัมมนาแลกเปลีย่นความคิดเห็นโครงการเชิง
ยุทธศาสตรระดับผูประกอบการและหนวยงาน
ภาครัฐ 

 สํานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันต ิ
 หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 สถานประกอบการ 

2  ปรับปรุงกฎหมาย
และโครงสรางการ
บริหารแผนยุทธศาสตร 

 ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร
ดานพลังงานปรมาณู 

 เสนอแนะโครงสรางองคกรในการบริหารแผน
ยุทธศาสตร 
 ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการ ใหมีการประสานเชื่อมโยงกัน 
 จัดตั้งองคกรใหมเพ่ือบริหารแผนยุทธศาสตร 

 
 
 

 สํานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนาพลังงานปรมาณู 
เปาประสงค: มีทิศทางนโยบายยุทธศาสตรและหนวยงานพัฒนาพลังงานปรมาณู 

กลยุทธ 
(Strategies) 

ลักษณะงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 (Initiative) 

หนวยงานรบัผิดชอบ 
(Agency) 

3  พัฒนากระบวนการ
นําแผนไปสูการปฏิบัติ
และควบคุมกาํกับ
ประเมินผล 

 จัดทําแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบตัิ
ประจําป 
 พัฒนาระบบการประสานแผนพัฒนาดาน
พลังงานปรมาณู 
 จัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแล และ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณู 
 ติดตามความกาวหนา การดําเนินงานดาน
พลังงานปรมาณูของหนวยงานภาครัฐและสถาน
ประกอบการ 
 ติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตรดาน
พลังงานปรมาณูทุกระยะ 1 ป และ 5 ป  

 สํานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันต ิ

4  สงเสริมและสนับ 
สนุนใหภาคสวนที่
เกี่ยวของวิจัยและ
พัฒนาดานพลังงาน
ปรมาณูเปนโครงการ
เชิงยุทธศาสตร มีความ
ปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล 

 สนับสนุนงานวิจัยโดยจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรอยาง
สมํ่าเสมอ 
 โครงการวิจัยและพัฒนาดานการแพทยและ
สาธารณสุข 
 โครงการวิจัยและพัฒนาดานการอุตสาหกรรม 
 โครงการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและ
ชีวภาพ 
 โครงการวิจัยและพัฒนาดานอาหารและ
โภชนาการ 
 โครงการวิจัยและพัฒนาดานวัสดุศาสตร 
 โครงการวิจัยและพัฒนาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 โครงการวิจัยและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
และการพัฒนาคุณภาพ 
 โครงการวิจัยและพัฒนาดานความปลอดภัย 

 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาต ิ
 คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวของ 
 หนวยงานและสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของ 

 กระทรวงวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข 
  สถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวของ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การสรางมวลชนสัมพันธใหมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานปรมาณู 
เปาประสงค: มวลชนมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานปรมาณู 

กลยุทธ 
(Strategies) 

ลักษณะงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 (Initiative) 

หนวยงานรบัผิดชอบ 
(Agency) 

1  เรงรัดการ
ประชาสัมพันธดาน
พลังงานปรมาณูใหกับ
ประชาชน 

 จัดตั้งศูนยกลางประชาสัมพันธ 
 โครงการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน วิทยุ 
สิ่งตีพิมพ 
 โครงการมวลชนสัมพันธดานพลังงานปรมาณู  

 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาต ิ
 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 กรมประชาสัมพันธ 
 หนวยงานทีเ่กี่ยวของ
ภาครัฐและเอกชน 

2  พัฒนากระบวนการ
ใหความรูการศึกษา
ดานพลังงานปรมาณู
กับเด็ก เยาวชน ครู
และผูนําทองถิ่น 

 ปรับปรุงและพัฒนาการกําหนดหลักสูตรการ
เรียนการสอนพลังงานปรมาณูตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 
 จัดแคมปเยาวชนเรื่องพลงังานปรมาณู 
 ฝกอบรมใหกับครูและผูนําทองถิ่นทั่วประเทศ 
 จัดมหกรรม “ประโยชนของพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ” ทั่วประเทศ 

 กระทรวงศกึษาธิการ 
 กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
 สํานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันต ิ
 สถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวของ 

3  พัฒนากระบวนการ
มีสวนรวมของมวลชน
ในการสงเสรมิพลังงาน
ปรมาณูทุกรูปแบบ 

 จัดตั้งศูนยประสานงานมวลชนดานพลังงาน
ปรมาณูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
 โครงการปรับทัศนคติดานพลังงานปรมาณู
ใหกับผูนําชุมชนทั่วประเทศ 
 กิจกรรมการศึกษาดูงานดานพลังงานปรมาณู
พ้ืนฐาน 

 สํานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันต ิ

 กรมการพัฒนาชุมชน 
 กระทรวงพลังงาน 

 

4  พัฒนาการสรางวิถี
ชีวติโดยยอมรับการใช
กระบวนการพลังงาน
ปรมาณูอยางปลอดภัย 

 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติดานอาหารโดยใช
พลังงานปรมาณู 
 โครงการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวตวัอยางใน
พ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาต ิ
 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของใน 

จังหวัดตัวอยาง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสงเสริมพลังงานนิวเคลียรเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใหเปนพลังงาน
ทางเลือก 
เปาประสงค: พลังงานนิวเคลียรเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเปนพลังงานทางเลือกที่มวลชนยอมรับ 

กลยุทธ 
(Strategies) 

ลักษณะงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 (Initiative) 

หนวยงานรบัผิดชอบ 
(Agency) 

1  สงเสริมและ
สนับสนุนโครงการวิจัย
พลังงานทางเลือกโดย
ใชพลังงานนิวเคลียร
ตามมาตรฐานสากล 

 ผลักดันโครงการโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร 
 สงเสริมความรูความเขาใจและการมีสวนรวม
ของประชาชนเรื่องโรงไฟฟานิวเคลียร 
 โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลอืกโดย
ใชพลังงานนิวเคลียรที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 โครงการประยุกตใชพลังงานนิวเคลียรเปน
พลังงานทางเลือก 

 การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 
 สํานักงานพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลยีร 
(สพน.) 

 กระทรวงพลังงาน 
 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาต ิ

2  ประชาสัมพันธ
ผลการวิจัยและพัฒนา
พลังงานทางเลือกโดย
ใชพลังงานนิวเคลียร 

 โครงการสํารวจความเห็นของประชาชนในการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกโดยใชพลังงานนิวเคลียร 
 จัดทํา Web site ประโยชนของพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา 
 จัดทําเอกสารและวารสารผลการวิจัยพลังงาน
ทางเลือก 

 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาต ิ

 กระทรวงพลังงาน 
 

3  พัฒนาบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญดาน
พลังงานทางเลือกโดย
ใชพลังงานนิวเคลียร 

 จัดทําแผนฝกอบรมและศกึษาตอใหกับบุคลากร
ในหนวยงาน 
 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อเพ่ิมสมรรถนะ (Competency) 
 จัดทําแผนองคการแหงการเรียนรู (Learning 

Organization) ดานพลังงานทางเลือก 
 
 
 
 
 

 ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรที่เก่ียวของดานพลังงาน 
                                             ปรมาณู 
เปาประสงค: องคกรบริหารงานดานพลังงานปรมาณูมีความเขมแข็งเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ 
(Strategies) 

ลักษณะงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 (Initiative) 

หนวยงานรบัผิดชอบ 
(Agency) 

1  สรางและพัฒนา
บุคลากรดานพลังงาน
ปรมาณูใหมีสมรรถนะ 
(Competency) ในทุก
องคการ 

 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาดาน
พลังงานปรมาณูทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานพลังงานปรมาณู
โดยใชหลัก Competency และจริยธรรม 
คุณธรรม  
 โครงการแลกเปลี่ยนนักวชิาการดานพลังงาน
ปรมาณูกับตางประเทศ 

 สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ  

 สํานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันต ิ
 หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

2  พัฒนาองคกร
บริหารงานดาน
พลังงานปรมาณูแบบ
บูรณาการ 

 จัดตั้งหนวยงานประสานงานดานพลังงาน
ปรมาณูระดับกระทรวง-กรม 
 จัดทําหวงโซมูลคา (Value Chain) ระหวาง
คณะอนุกรรมการ 
 จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมตามความ
จําเปน 
 ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของแตละ
คณะอนุกรรมการใหเชื่อมโยงประสานงานกัน 

 หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 สํานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันต ิ
 

3  ขยายเครือขายและ
สรางความรวมมือ
ระหวางเครือขายการ
ทํางานและการวิจัย
ดานพลังงานปรมาณู
ทั้งในและตางประเทศ 

 จัดทําทะเบยีนเครือขายและแผนการประชุม
เครือขาย 
 จัดสัมมนาเครือขายประจําปเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความกาวหนาทางวิชาการดานพลังงานปรมาณู 
 สรางระบบการสงเสริมสนับสนุนสถาน
ประกอบการใหมีประสิทธิภาพ 
 สรางกลไกความเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
ระหวางหนวยงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งเครือขาย
ภายในและตางประเทศ 
 

 สํานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันต ิ 

 หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 สถานประกอบการที่
เกี่ยวของ 
 สถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวของ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรที่เก่ียวของดานพลังงาน                
                                             ปรมาณู (ตอ) 
เปาประสงค: องคกรบริหารงานดานพลังงานปรมาณูมีความเขมแข็งเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ 
(Strategies) 

ลักษณะงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 (Initiative) 

หนวยงานรบัผิดชอบ 
(Agency) 

4  พัฒนาความรวมมือ
ดานพลังงานปรมาณู
ใหมีความตอเน่ืองและ
ยั่งยืน 

 จัดตั้งศูนยประสานความรวมมือดานพลังงาน
ปรมาณู โดยมีกฎหมายรองรับ 
 จัดประชุมประจําปเพ่ือเสนอผลการดําเนินงาน
และนวตักรรมใหมดานพลังงานปรมาณูของ
หนวยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวของ 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันต ิ
 หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 สถานประกอบการที่
เกี่ยวของ 

5  สนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัยให
เพียงพอ 

 จัดทําทะเบยีนเครื่องมืออุปกรณของทุก
หนวยงานในภาพรวม 
 ศึกษาความตองการในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
ของหนวยงานและสถานประกอบการทั่วประเทศ 
 จัดทําแผนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณให
เหมาะสมกับภารกิจหนาที่ 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันต ิ
 สถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวของ 
 หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 สถานประกอบการที่
เกี่ยวของ 

6  พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดาน
พลังงานปรมาณู 

 จัดทําระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัด
การพลังงานปรมาณูของประเทศ (MIS) 
 จัดทําระบบฐานขอมูล โครงการวิจัยและพัฒนา
พลังงานปรมาณู 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันต ิ 

 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาต ิ

 

การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล แบงการดําเนินงานออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับหนวยงาน และระดับ
แผนยุทธศาสตร 
  (1) ระดับหนวยงาน หมายถึง แตละหนวยงานจะนําแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณู
ของประเทศไปแปลงเปนแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยนํากลยุทธที่เกี่ยวของไปดําเนินการตาม
ภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบ ภายใตการกํากับของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ แลวสรุปนําเสนอ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ โดยมี
การติดตามประเมินผลเปน 3 ระยะ คือ 
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   ระยะ 5 ป เปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระยะ 5 ป ตาม
ภารกิจที่ไดรับแบงมอบออกไปดําเนินการ 
   ระยะ 10 ป เปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระยะ 10 ป ตาม
ภารกิจที่ไดรับแบงมอบออกไปดําเนินการ 
   ระยะ 15 ป เปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระยะ 15 ป ตาม
ภารกิจที่ไดรับแบงมอบออกไปดําเนินการ 
  (2) ระดับแผนยุทธศาสตร หมายถึง การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผน
ยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ ในลักษณะวิจัยประเมินผลใน 3 ระยะ คือ 
   ระยะ 5 ป เปนการวิจัยประเมินผลระยะสั้น โดยรวบรวมผลการดําเนินงานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของประเมินเปาประสงคในรอบ 5 ป ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว เพ่ือตรวจสอบความ
คลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายที่กําหนดไวกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ ตลอดจนทบทวนเปาหมายและกลยุทธใหเหมาะสมกับ
สถานการณเปลี่ยนแปลงไปในระยะ 5 ป 
   ระยะ 10 ป เปนการวิจัยประเมินผลระยะปานกลาง เพ่ือประเมินผลในระหวางการ
ปฏิบัติในระยะสั้นมาแลวและปรับปรุงแผนแลว มีความกาวหนาหรือบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว
หรือไม มากนอยเพียงใด เพ่ือเปนแนวทางในการปรับเปาหมายและกลยุทธใหเหมาะสมกับ
สถานการณตอไป 
   ระยะ 15 ป เปนการวิจัยประเมินผล เพ่ือประเมินผลในภาพรวม ชี้ใหเห็นความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ รวมทั้งบทเรียนที่ผานมาและทิศทางที่ควรจะ
เปนในอนาคต 
 
 


