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ผลการดำเนินงานของ ศปส. ภูมิภาค ประจำปงบประมาณ 2562 
 

 

1. การกำกับดูแลความปลอดภัยดานพลังงานปรมาณู 
 

1.1 การใหคำปรึกษาการขออนุญาตดานนิวเคลียรและรังสี  
 

ศูนยปรมาณเูพ่ือสันติภูมิภาค จำนวน(คร้ัง) 

ภาคเหนือ 9 

ภาคตะวันออก 19 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 

ภาคใต 3 

รวมท้ังสิ้น 37 

 

1.2 การรวมออกตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี รวมกับ กตส. 
 

ศูนยปรมาณเูพ่ือสันติภูมิภาค จำนวน(คร้ัง) 

ภาคเหนือ 10 

ภาคตะวันออก 11 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 

ภาคใต 12 

รวมท้ังสิ้น 50 

 

1.3 การประสานงานและขออนุมัติโครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใชเทคนิคการเกิดรอยบน

แผนโพลิเมอร (CR-39) สำหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี  
 

ศูนยปรมาณเูพ่ือสันติภูมิภาค จำนวน(คร้ัง) 

ภาคเหนือ 3 

ภาคตะวันออก 6 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 

ภาคใต - 

รวมท้ังสิ้น 9 
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1.4 จัดฝกอบรมเสริมสรางความรูทางนิวเคลียรและรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ    

พ.ศ.2562 ดานความมั่นคงบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ศูนยปรมาณเูพ่ือสันติภูมิภาค สถานท่ี จำนวน(คน) 

ภาคเหนือ โรงแรมอีโคอินน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 60 

ภาคตะวันออก โรงแรม ดีวารี ดีวา ริมน้ำ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี 52 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมภูดารารสีอรท อำเภอภูเรือ จงัหวัดเลย 60 

ภาคใต โรงแรมลอฟท มาเนีย บทูีค โฮเทล อำเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 

60 

รวมท้ังสิ้น 232 

 

1.5 การอบรม เร่ือง “อยูปลอดภัยกับปรมาณู สูผูนำชุมชน” ภายใตโครงการเสริมสรางความรูทางนิวเคลียร

และรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ  พ.ศ. 2559 ดานความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ศูนยปรมาณเูพ่ือสันติภูมิภาค วันท่ี สถานท่ี จำนวน(คน) 

ภาคเหนือ 2 สิงหาคม 2562 ที่วาการอำเภอพราว 

อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

292 

ภาคตะวันออก 5 สิงหาคม 2562 ที่วาการอำเภอบานฉาง 

อำเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง 

93 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สิงหาคม 2562 ที่วาการอำเภออบุลรัตน 

อำเภออุบลรัตน จงัหวัดขอนแกน 

218 

ภาคใต 2 กันยายน 2562 ที่วาการอำเภอนาหมอม 

อำเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

120 

รวมท้ังสิ้น 630 

 

1.6 การประสานงานเพ่ือไปรับเหรียญควอนต้ัม จากประชาชนที่ไมประสงคจะเก็บไว จำนวน 3 เหรียญ      

ณ ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

1.7 จัดการฝกอบรมและเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีจังหวัดอุดรธานี 

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 รวมกับ ปภ.จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จำนวน 100 คน 

1.8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพรอมในการถายทอดเทคโนโลยีทางดานวิเคราะหกัมมันตรังสี

ในสิ่งแวดลอมนำรอง (ภาคใต)  เมือ่วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ จ.สงขลา จำนวน 50 คน 

1.9 เขารวมประชุมเพ่ือซักซอมแนวทางการทบทวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

พ.ศ. 2562 ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง จำนวน 5 ครั้ง 
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2. การเฝาระวังภัยทางรังสี 
 

2.1 การวัดปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
 

ศูนยปรมาณเูพ่ือสันติภูมิภาค สถานท่ี วันท่ี จำนวน(แหง) 

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 10 - 14 มิถุนายน 2562 23 

ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 23 - 24 พฤษภาคม 2562 21 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 5 - 9 สิงหาคม 2562 18 

ภาคใต จังหวัดสงชลา 7 - 10 พฤษภาคม 2562 11 

 

2.2 การซื้อตัวอยางในสิ่งแวดลอม 

(1) เน้ือหมู            5  กิโลกรัม 

(2) เน้ือปลาทับทิม   7  กิโลกรัม 

(3) เน้ือไก             5  กิโลกรัม 

(4) ผักกาดหอม      7  กิโลกรัม 

(5) ผักคะนา          7  กิโลกรัม 
 

ศูนยปรมาณเูพ่ือสันติภูมิภาค สถานท่ี วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 15 พฤษภาคม 2562 

ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 31 กรกฎาคม 2562 

ภาคใต จังหวัดสงขลา 26 สงิหาคม 2562 

 

2.3 การจัดเก็บขอมลูและจัดทำรายงานระดับปริมาณรังสแีกมมาในอากาศประจำภูมิภาค 
 

ศูนยปรมาณเูพ่ือสันติภูมิภาค เดือน จำนวนคร้ัง(วัน/เดือน) 

ภาคเหนือ เมษายน - มิถุนายน 2562 91 ครั้ง/3 ครั้ง 

ภาคตะวันออก เมษายน - มิถุนายน 2562 91 ครั้ง/3 ครั้ง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมษายน - มิถุนายน 2562 91 ครั้ง/3 ครั้ง 

ภาคใต เมษายน - มิถุนายน 2562 91 ครั้ง/3 ครั้ง 
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2.4 ดูแลบำรุงรักษาปรับเทียบ และซอมบำรุงสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี 
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค สถานท่ี จำนวน(คร้ัง) 

ภาคเหนือ ช้ันดาดฟา อาคารฟสิกส 1 ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

3 

ภาคตะวันออก - - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Sc.08 อาคารเรียนและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 

3 

ภาคใต ช้ันดาดฟา อาคาร 7 สำนักงาน อธิการบดี ภาควิชาฟสิกส 

มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา จังหวัดสงขลา 

3 

 

2.5 การเก็บตัวอยางฝุนกัมมันตรังส ี
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค สถานท่ี จำนวน(คร้ัง) 

ภาคเหนือ - - 

ภาคตะวันออก ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 12 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - 

ภาคใต สถานีเฝาระวังภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 6 

 

2.6 การดำเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีไดรับแจงเหตุพบวัสดุกัมมันตรังสี และดำเนินการเก็บกูวัสดุกัมมันตรังสี

ตามมาตรฐานความปลอดภัย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ รานขายของเกา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

2.7 เขารวมประชุมหารือแนวทางการจัดการตูสินคาท่ีปบเปอนวัสดุกัมมันตรังสี กับผูดำเนินการสงออก 

สทน. สำนักงานศุลกากรทาเรอืแหลมฉบงั การทาเรือแหลมฉบัง และหนวยงานที่เกีย่วของ ณ ทาเรือแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี 

2.8 เขารวมการฝก UNODC Strategic Trade and Sanction (STS) Training 

2.9 เขารวมการปฏิบัติงานตรวจสอบตูสินคาท่ีปนเปอนวัสดุกัมมันตรังสี ณ ดานศุลกากร ทาเรือแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี 

2.10 จัดสอบเพ่ือรับรองเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (จังหวัดระยอง) จำนวน 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 6/2562 (สอบกระดาษ) จำนวนผูสอบ 45 คน 

- ครั้งที่ 10/2562 (สอบออนไลน) จำนวนผูสอบ 52 คน 

- ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อรับรองเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) จำนวน 83 คน 

2.11 การติดตอประสานงานกับผูดูแลสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีในอากาศ (จ.อุบลราชธานี, จ.ขอนแกน,    

จ.หนองคาย ,จ.สกลนคร) 

2.12 เขารวมกับกลุม กพม. ตรวจเช็คอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอ่ืนในสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี 

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จงัหวัดขอนแกน 
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3. การเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
 

3.1 การจัดอบรมสรางความรูความตระหนักดานนิวเคลียรและรังสี 
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค วันท่ี สถานท่ี จำนวน(คน) 

ภาคเหนือ 1 กุมภาพันธ 2562 หองประชุมธรรมปญญา ช้ัน 2 องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

70 

ภาคตะวันออก - - - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - 

ภาคใต 30 กรกฎาคม 2562 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี 

พระชนมพรรษา 7 รอบ จังหวัดสงขลา 

165 

 

3.2 การสัมมนา “รูเทาทันกฎหมายนิวเคลียร อยูอยางไรปลอดภัยในยุค Thailand 4.0” 
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค วันท่ี สถานท่ี จำนวน(คน) 

ภาคเหนือ 3 เมษายน 2562 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง 

132 

ภาคตะวันออก 11 มีนาคม 2562   โรงแรมโกลเดน ซิตี้  ระยอง อำเภอเมือง 

จังหวัดระยอง 

283 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มิถุนายน 2562 โรงแรมแคนทาร ีโคราช จังหวัดนครราชสีมา 138 

ภาคใต 24 มิถุนายน 2562 โรงแรมทีอาร ร็อค ฮิลล อำเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา 

132 

 

3.3 การจัดนิทรรศการงานคาราวานวิทยาศาสตรรวมกับ อพวช. 
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค วันท่ี สถานท่ี จำนวน(คน) 

สวนกลาง 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม จังหวัดลพบุรี  1,356 

8 – 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติ วิทยาภู มิ ) 

จังหวัดอางทอง 

876 

ภาคเหนือ 25 - 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนปว อำเภอปว จังหวัดนาน 801 

30 มกราคม -  

2 กุมภาพันธ 2562 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 758 

1 – 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียน วังเห นือวิทยา อำเภอวังเหนือ 

จังหวัดลำปาง 

440 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 – 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบานดุงวิทยา อำเภอบานดุง 

จังหวัดอุดรธานี 

800 

ภาคใต 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู 

จังหวัดสตูล 

736 
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3.4 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของผาน 

Facebook 
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จำนวน(คร้ัง) 

ภาคเหนือ 125 

ภาคตะวันออก 93 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40 

ภาคใต 244 

 

3.5 การเผยแพรความรูทางดานนิวเคลียรและรังสี ในกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค วันท่ี สถานท่ี จำนวน 

ภาคเหนือ - - - 

ภาคตะวันออก - - - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 - 20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร มข. จังหวัดขอนแกน 553 

ภาคใต 18 - 20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร มอ. จังหวัดสงขลา 685 

 

3.6 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี "หนวยบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน 
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จำนวน(คร้ัง) 

ภาคเหนือ - 

ภาคตะวันออก - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 

ภาคใต 6 

 

3.7 จดหมายขาวประจำเดือน มกราคม – กันยายน 2562 จำนวน 9 ครั้ง 

3.8 จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการลักลอบขนถายวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรและ

การตรวจสอบสินคาท่ีใชไดสองทาง ภาคตะวันออก วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอินโดจีน และ      

ดานพรมแดนบานคลองลึก จังหวัดสระแกว จำนวนผูเขารวม 50 คน 
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4. งานบูรณาการรวมกับศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวภ.) 
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค รายละเอียด 

ภาคเหนือ การเดินทางปฏิบัติราชการเพื่อหารือกับหนวยงานในจังหวัด เรื่อง แนวทางการนำ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สูการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน ระหวาง

วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดแมฮองสอน 

การจัดนิทรรศการความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร หรือ

ดานอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนอำเภอพราว ระหวางวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 

ณ สหกรณการเกษตรพราว(จำกัด) ตำบลเวียง อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

การเขารวมหารือการดำเนินงานและแนวทางการนำ วทน. เขาพัฒนาในพื้นที่จังหวัด

แมฮองสอน เรื่อง “การวางแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการหมูบานโฮมสเตยเพื่อ

การทองเที่ยว” ระหวางวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

การเขารวมจัดนิทรรศการและใหการตอนรับคณะรฐัมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ในการลงพื้นที่ เพื่อเขารวมประชุม ครม. อยางเปนทางการนอกสถานที่ 

ครั้งที่  1/2562 ระหวางวันที่  13 - 14 มกราคม 2562 ณ อาคารอำนวยการอุทยาน

วิทยาศาสตรภาคเหนือ  

การเขารวมใหการตอนรับ นางแนงนอย เวทยพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนราชการ โดย ศปส.

ภาคเหนือ ไดรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันที่ 28 

มกราคม 2562 ณ หองประชุม วท. อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

การเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการปองกันการเกิดหมอกควันไฟปา

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ช้ัน 2 หองสายวิสุต 

โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม 

การเขารวมประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ศวภ.1 และ ศปส.ภาคเหนือ โดยมี

ทานรอง ปวท. (ดร.อัจฉรา) เปนประธาน เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ อาคารอุทยาน

วิทยาศาสตร ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

การเขารวมงานมหกรรมโคดำเมืองแพร (Black ko sai) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 28 - 30 

พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานสามแยกพญาพล อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

การเขารวมประชุมและจัดนิทรรศการ การบูรณาการงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สูจังหวัด/กลุมจังหวัด : ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 17 - 18 

มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด วิสตา จังหวัดเชียงราย 

เขารวมงาน Lanna Expo 2019 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดง

สินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม 

การเขารวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมรวมพลพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย 

ระหวางวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ สวนไมงามริมน้ำกก องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563” ระหวางวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสวนสามพราน อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 
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ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค รายละเอียด 

รวมจัดนิทรรศการเก่ียวกับภารกิจหนวยงานภายในบริเวณการจัดงานฤดูหนาวและงาน

OTOP ของดีเมืองเชียงใหมประจำป 2562 ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 

มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

การเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562” ระหวางวันที่ 16 - 20 มกราคม 2562 ณ จังหวัด

นครราชสีมา 

ภาคตะวันออก ดูสถานที่เตรียมจัดฝกอบรม PPM จังหวัดสระแกว ซ่ึง ศปส. และศวภ.4 

เขาพบเจาหนาที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแกวและสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสระแกว (สสว.) เพื่อแนะนำโรงงานบริการนวัตกรรม

อาหาร วว. รวมกับ ศวภ.4 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตรและการถายทอดตัวช้ีวัดและคา

เปาหมายของ สป.วท. ณ โรงแรมเอดะ เบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

ประชุมผลการดำเนินงานของ สส. ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ สป.วท. 

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือง นวัตกรรม Solar Floating และความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและเอกชนในการผลิตไฟฟาในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ

พรรณี จังหวัดจันทบุรี 

ดำเนินการจัดประชุมหารือ เรื่อง “การพัฒนาสินคาเกษตรอินทรียดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร

อินทรีย จังหวัดปราจีนบุร ี

เขาพบหัวหนาสำนักงานจังหวัดระยองและหัวหนาสำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

ระยอง ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง และลงพื้นที่กลุมเกษตรอินทรีย ณ สวนสุภัทรา

แลนด จังหวัดระยอง 

เขาพบหัวหนาสวนพฤกษศาสตรระยอง เพื่อรวมวางแผนการจัดประชุมโครงการยกระดับ

นวัตกรรมและดิจิทัล (D1) จังหวัดระยอง และลงพื้นที่กลุมชาวบานเพื่อศึกษาการแปรรูป

ผักกระจ฿ดเปนเครื่องจักสาน ณ ศูนยบริการทองเที่ยว ชุมชนตำบลชากพง จังหวัดระยอง 

ดำเนินการจัดประชุมโครงการยกระดับนวัตกรรมและดิจิทัล (D1) จังหวัดระยอง เพื่อ

ขับเคล่ือนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 

เขารวมประชุมคณะทำงานบูรณาการแกไขปญหาขยะบนเกาะเสม็ดแบบครบวงจร ครั้งที่ 

1/2562 ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาการ

ผลิตสมุนไพร จังหวัดสระแกว ณ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

สระแกว จังหวัดสระแกว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจัดนิทรรศการเผยแพรภารกิจ ปส. ความรูดานนิวเคลียรและรังสี ในงานเทศกาลขาว

หอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนยประชุมและนิทรรศการ 

โรงแรมเพชรรัชตการเดน อำเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

สนับสนุนงานดานธุรการ งานเอกสาร งานพัสดุ  และจัดสงหนังสือราชการ และ

ประชาสัมพันธสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศูนยประสานงาน
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กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(ศวภ.2) 

เขารวม วิทย สัญจร 2561 หั วขอ “วิจัยเขมแข็ง  เสริมแกรง ภู มิภาค” ในพื้ นที่             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง ณ หองทุงศรีเมือง แกรนดบอลรูม 

โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

ตดิตามโครงการหมูบานพัฒนาน้ำใชผักปลอดภัยไรสาร บานลาด ต.นาพึง อ.นาแหว 

จ.เลย 

สำรวจขอมูล/ประเด็นความตองการสำหรับจัดทำโครงการโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง 

เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเลย ณ บานลาด ต.นาพึง อ.นาแหว จ.เลย 

จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาดวย วทน. จ.อุดรธานี 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  1 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะทำงานจังหวัดอุดรธานี รวมกับ สวทช. 

การเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สูภูมิภาค : กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตอนรับผูตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ศปส.ขอนแกน รวมกับ ศวภ.2 ติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี พื้นที่จังหวัดขอนแกน 

ชัยภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด และ หนองคาย ระหวางวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 

ภาคใต เขารวมจัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ ในงานมหกรรมเครือขายตำบลวิถีพอเพียง 

ภาคใต ป 2561 "ตามรอยพอ วิถีพอเพียง คูหาใตยั่งยืน" ระหวางวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 

2561 ณ บานทุงยาว ม.10 ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

เขารวมการสัมมนา "มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอาหาร"  

จัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการภาคใต (พ.ศ.2561 - 

2564) ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอรท จ.สงขลา 

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคล่ือนการบูรณาการ วทน. ในระดับพื้นที่

และภาค เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนิวซีน อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ลงพื้นที่ติดตามกลุมกลวยหอมทอง เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อ.ระโนด จ.สงขลา 

ลงพื้นที่หารือยุทธศาสตรจังหวัด และหัวหนาสภาเกษตรฯ เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ 

จ.สตูล 

ประชุมประจำเดือนรวมกับ ศวภ.3  เดือนละ 1 ครั้ง 

เขารวมงานแถลงขาวในงานแสดงสินคา และการประชุมสัมมนานานาชาติดานฮาลาล 

ประจำป 2562 World Hapex 2019 เม่ือวันที่  8 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

นานาชาติ มอ. จ.สงขลา 

เขารวมพิธีเปดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 

2562 จ.สงขลา 
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เขารวมกิจกรรมในงานแสดงสินคา และการประชุมสัมมนานานาชาติดานฮาลาล ประจำป 

2562 World Hapex 2019 ระหวางวันที่  25 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

นานาชาติ มอ. จ.สงขลา 

เขียนโครงการอบรมสรางความรูความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(วทน.) ภาคใต (ดานนิวเคลียรและรังสี) 

 

5. งานที่ไดรับมอบหมาย 
 

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค รายละเอียด 

ภาคเหนือ งานบริหารจัดการงาน ศปส. ภาคเหนือ 

- การบำรุงดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ ศปส. 

- การบริหารงานทั่วไป อาทิ ดำเนินงานดานสารบรรณ ดานการพัสดุ และดานการคลัง 

- การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน 

และประจำป  

การเขารวมพิธีทำบุญอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร ภาคเหนือ เม่ือวันที่ 19 

เมษายน 2562 

การประชุมสรุปผลและหารือรับฟงขอเสนอแนะรวมกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงและผูที่

เก่ียวของ เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีเฝาตรวจความส่ันสะเทือนของพิภพ 

(PS41) จังหวัดเชียงใหม และศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

การประสานงานเพื่อยื่นเอกสาร เรื่อง การชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนายเกรียงกร 

เพชรบุตร และนายปฐม แหยมเกตุ กระทำละเมิดตอ ปส. ในการส่ังจางตามโครงการจางที่

ปรึกษาศูนยวิจัยนิวเคลียรองครักษ เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด

เชียงใหม สาขาแมริม จังหวัดเชียงใหม 

ภาคตะวันออก งานบริหารจัดการงาน ศปส. ภาคตะวันออก 

- การบำรุงดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ ศปส. 

- การบริหารงานทั่วไป อาทิ ดำเนินงานดานสารบรรณ ดานการพัสดุ และดานการคลัง 

- การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน ศปส.      

ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประจำเดือนและประจำป  รายงานตัวช้ี วัด ศปส.          

ภาคตะวันออก ประจำเดือน และประจำป 

เขารวมประ ชุมหารือโครงการดำเนินการศูนยปรมาณู เพื่ อ สันติประจำภู มิภาค               

ณ หองประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 

เขารวมประชุมการจัดทำฐานขอมูลสารเคมีในจังหวัด ณ สำนักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน จังหวัดระยอง 

เขารวมประชุมช้ีแจงการประสานแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

กับสถานประกอบกิจการ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

เขารวมซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล และฝกซอมอพยพหนีไฟ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 
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ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค รายละเอียด 

จัดทำฐานขอมูลแผนการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางดานนิวเคลียรและรังสี ศปส.   

ภาคตะวันออก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานบรหิารจัดการงาน ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- การบำรุงดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- การบริหารงานทั่วไป อาทิ ดำเนินงานดานสารบรรณ ดานการพัสดุ 

- การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน ศปส.      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือน และประจำป 

ภาคใต งานบริหารจัดการงาน ศปส. ภาคใต 

- การบำรุงดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ ศปส. ภาคใต 

- การบริหารงานทั่วไป อาทิ ดำเนินงานดานสารบรรณ ดานการพัสดุ 

- การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน ศปส. ภาคใต 

ประจำเดือน และประจำป 

เขารวมการฝกอบรมหลักสูตรการผลิตส่ือ Infographic ดวย Gimp และ Inkscape       

ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร ช้ัน 7 อาคารพระจอมเกลา สป.วท. 

เขารวมจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับสถาบันดาราศาสตรแหงชาติ ระหวางวันที่ 10 -

13 มกราคม 2562 ณ เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ประสานงานติดตอและสงหนังสือ เพื่อนัดหมายให รองรัชดา เขาพบ ผวจ จ.กระบี่       

เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2562 

เขารวมกิจกรรมปลูกตนไม “Southern Thailand Science Park Green Park Day”    

เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ฝกอบรม "บริการดวยใจ ทำอะไรก็สำเร็จ" ระหวางวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 

ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ จ.นครปฐม 

เขียนโครงการ การสัมมนา “สารสนเทศกับการพัฒนางานดานพลังงานนิวเคลียร ยุค 4.0 

ภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559” 

เขียนโครงการเตรียมความพรอมในการถายทอดเทคโนโลยีทางดานวิเคราะหกัมมันตรังสี

ในส่ิงแวดลอมนำรอง (ภาคใต) 

 


