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รวม
(55 ทาน)

ภาคผนวกที่ 1



27 ประเทศไทยมีหนวยงานระดับชาติ ที่มีสมรรถนะสูงในการกํากับดูแล (Regulator) ......

25 ประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีนิวเคลียร มาใชในงานดานตางๆ อยางกวางขวาง  .....

11 การกาํกับดูแลความปลอดภัยดานพลังงานปรมาณูมีความปลอดภัยไดมาตรฐานสากลอําเภอ

Sการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรที่
เกีย่วของดานพลังงานนิวเคลียร

09กระแสสังคมที่เปนประชาชนระดับรากหญากลัวพลังงานปรมาณู และไมยอมรับเนื่องจาก...

02 เทคโนโลยีดานพลังงานปรมาณูมีราคาสูง เปนอุปสรรคตอการลงทุนพฒันาพลังงานปรมาณู)

12 การตอตานจากกลุมพลังตางๆ เชน NGO เปนอุปสรรคในการพฒันาพลังงานปรมาณ

Tูการสรางมวลชนสัมพันธใหมีสวนรวมในการพัฒนา
พลังงานนิวเคลียร

40 วิกฤตทางดานพลังงานและสภาวะโลกรอน ทําใหประชาชนหันมาสนใจเทคโนโลยีนิว...

01 เทคโนโลยีความรูและขอมูลเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูมีการพฒันามากและทันสมัย ..

03 เทคโนโลยพีลังงานนิวเคลียรของตางประเทศมีการวิจยัและพฒันาดีขึน้ และปลอดภัย....

Oการสงเสริมพลังงานนิวเคลียรใหเปนพลังงาน
ทางเลือก

05 ไมมีแผนยทุธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศทําใหขาดทศิทางในภาพรวม...

10 การใหความรู และความเขาใจ และการสรางการยอมรับดานเทคโนโลยีนิวเคลียร ให....

36 รัฐบาลไมใหความสําคัญตอนโยบายพัฒนาพลงังานปรมาณู

Wการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนา
พลังงานนิวเคลียร
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ปจจุบัน
1

วิสัยทัศน
ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรแบบ
บูรณาการอยางยั่งยืนที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล

อนาคต

S W O T

การบรหิารจัดการ
เชิงยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาพลังงาน
นิวเคลียร

การสรางมวลชนสัมพนัธ
ใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาพลังงานนิวเคลียร

การสงเสริมพลังงาน
นิวเคลียรใหเปน
พลังงานทางเลือก

การเสรมิสรางความ
เขมแข็งขององคกร
ที่เกี่ยวของดาน
พลังงานนิวเคลียร

เปนประเทศไทยมีเทคโนโลยีพลังงานปรมาณูชั้นนํ
ในภูมิภาคเอเซีย

ประเทศไทยมีขีดความสามารถดานเทคโนโลยี
พลังงานปรมาณู อยูในแนวหนาของเอเซีย



เสนอแนะนโยบายพลังงานนิวเคลียรใหเปนวาระ
แหงชาติ
สรางการยอมรับและความมั่นใจในการใชประโยชน
จากพลังงานนิวเคลียร
บริหารจัดการพลังงานนิวเคลียรตามมาตรฐานสากล
วิจยัพัฒนาสงเสริมและเผยแพรพลังงานนิวเคลียร
อยางตอเนื่อง
พัฒนาองคกรที่เกีย่วของกบัพลังงานนิวเคลียรเชิง
บูรณาการ

พันธกิจ

25

บทที ่3



วิสัยทัศน 
ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลยีรแบบบูรณาการอยางยั่งยืนที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล

ป
ระ
เด็
น

ย
ุท
ธศ
าส
ต
ร การบริหารจัดการเชงิ

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาพลังงาน
นิวเคลียร

การสรางมวลชลสัมพันธใหมี
สวนรวมในการพัฒนา
พลังงานนิวเคลียร

การสงเสริม
พลังงานนิวเคลียร
ใหเปนพลังงาน
ทางเลือก

การเสรมิสรางความ
เขมแข็งขององคกรที่
เกี่ยวของดานพลังงาน

นิวเคลียร

ก
ล
ย
ุท
ธ

ผลักดันใหแผนยุทธศาสตรดาน
พลังงานปรมาณเูปนวาระแหงชาตแิละ
ผลักดันใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ
ดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร

 ปรบัปรุงกฎหมายและโครงสรางการ
บริหารแผนยุทธศาสตร

 พัฒนากระบวนการนําแผนไปสูการ
ปฏิบตัแิละการควบคุมกาํกบั
ประเมินผล

 สงเสริมและสนับสนุนให
โครงการวจิยัและพัฒนาดานพลังงาน
นิวเคลียรเปนโครงการเชิงยทุธศาสตร
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

เรงรดัการประชาสัมพันธดาน
พลังงานนิวเคลียรใหกบั
ประชาชน
พัฒนากระบวนการใหความรู
การศกึษา
ดานพลังงานนิวเคลียรกบัเดก็ 
เยาวชน 
คร ูและผูนําทองถิ่น
พัฒนากระบวนการมีสวนรวม
ของมวลชนในการพัฒนา
พลังงานนิวเคลียรทกุรปูแบบ

 พัฒนาการสรางวถิีชีวติโดย
ใชกระบวนการพลังงาน
นิวเคลียร

สงเสริมและสนับสนนุ
โครงการวิจัยพลังงาน
ทางเลือก โดยใชพลังงาน
นิวเคลียรตาม
มาตรฐานสากล

 ประชาสัมพันธผลการวิจัย
และพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก โดยใชพลังงาน
นิวเคลียร

 พัฒนาบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญดานพลังงาน
ทางเลือก โดยใชพลังงาน
นิวเคลียร

สรางและพัฒนาบุคลากรดาน
พลังงานนิวเคลียรใหมีสมรรถนะ 
(Competency) ในทุกองคกร

 พัฒนาองคการบริหารงานดาน
พลังงานนิวเคลียรแบบบูรณาการ

 ขยายเครือขายและสรางความ
รวมมือระหวางเครือขายดาน
พลังงานนิวเคลียร

 พัฒนาความรวมมือดานพลังงาน
นิวเคลียรใหมีความตอเนื่อง และ
ยั่งยืน

 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณที่
ทันสมัยใหเพียงพอ

 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดวย
พลังงานนิวเคลียร

เป
าป
ระ
ส
งค


มีทิศทางนโยบาย
ยุทธศาสตรและหนวยงาน
พัฒนาพลังงานนิวเคลยีร

มวลชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาพลังงานนิวเคลยีร

พลังงานนิวเคลียรเปน
พลังงานทางเลือกที่
มวลชนยอมรับ

องคกรบริหารงานดาน
พลังงานนิวเคลียรมี
ความเขมแข็งเชงิ
บูรณาการ

เสนอแนะนโยบาย
พลังงานนิวเคลียรให
เปนวาระแหงชาติ

สรางการยอมรับและ
ความมั่นใจในการใช
ประโยชนจาก

พลังงานนิวเคลียร

บรหิารจัด
การพลังงาน
นิวเคลียรตาม
มาตรฐานสากล

วิจัยพัฒนาสงเสริม
และเผยแพรพลังงาน
นิวเคลียรอยาง
ตอเนื่อง

พัฒนาองคกรที่
เกี่ยวของกับ

พลังงานนิวเคลียร
เชงิบูรณาการพ

ัน
ธกิ
จ
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ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรแบบบรูณาการอยางยั่งยืนที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล 

มีทศิทางนโยบาย

ยุทธศาสตรและ

หนวยงานพัฒนา

พลังงานนิวเคลียร

องคกรบรหิารมีการบรูณาการ

การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาพลังงาน

นิวเคลียร

การสรางมวลชนสัมพันธใหมีสวน

รวมในการพัฒนาพลังงาน

นิวเคลียร

การสงเสริมพลังงานนิวเคลียร

ใหเปนพลังงานทางเลอืก

การเสริมสรางความเขมแขง

ขององคกรที่เกี่ยวของดาน

พลังงานนิวเคลียร

บุคลากรดานพลังงาน

นิวเคลียรมีสมรรถนะ 

(Competency)

เครือขายภาครัฐและเอกชนเขมแข็ง

ประชาชนยอมรับและมีความเชื่อมั่นในพลังงาน
นิวเคลียร

มวลชนมีสวนรวม

ในการพัฒนา

พลังงานนิวเคลียร

พลังงานนิวเคลียร

เปนพลังงาน

ทางเลือกที่มวลชน

ยอมรับ

องคกรบริหารงาน

ดานพลังงาน

นิวเคลียรมีความ

เขมแข็งเชิงบูรณาการ

เครื่องมือ อุปกรณ 

ทันสมัย

มีระบบขอมูล

สารสนเทศดาน

พลังงานนวิเคลียร

Strategy Map

27

บทที ่3



การแปลงยุทธศาสตร
ไปสูการปฎิบัติ

และการติดตามประเมินผล

บทที ่4
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เทคนิค/
เครื่องมือ

องคประกอบสําคัญ
ของแผนยุทธศาสตร

วิสัยทัศน/พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

แผนที่ยุทธศาสตร: 
เปาประสงค/ดัชนีชี้วัด/

ความคิดริเริ่ม

แผนงาน/โครงการ
-กิจกรรม
-เจาภาพ

งบประมาณ/พิมพเขียว/
การเปลี่ยนแปลง

PART

28PMQA

การเขียน
โครงการ

PBB 
(Performance 

Based Budgeting)

PA
(Performance 
Agreement)

SWOT

BSC
(Balanced  
Scorecard)

1 2 สาระสําคัญของ
ยุทธศาสตร

เนื้อหา

ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงาน
นิวเคลียรแบบบูรณาการอยางยั่งยืนที่
ทัดเทียมมาตรฐานสากล 

เอกสาร 1

แผนที่ยุทธ

เอกสาร 2

เอกสาร 3

เปนประเทศไทยมีเทคโนโลยีพลังงาน
ปรมาณชูั้นนําในภูมิภาคเอเซีย

ประเทศไทยมีขีดความสามารถดานเทคโนโล
พลังงานปรมาณู อยูในแนวหนาของเอเซีย



รศ.ดร. ดํารงค วฒันา

ภาควชิารัฐประศาสนศาสตร

คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

โทร. 0-2218-7239
E-mail:
http://pioneer.chula.ac.th/~wdamrong

wdamrong@hotmail.com


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	หลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานปรมาณู
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	For  more  information

