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รายงาน 

การประชุมการดำเนินงานศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจำภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

และแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันพุธท่ี 4 กันยายน 2562  เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ  หองประชุม ช้ัน 6 อาคาร 9  สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นางสาววิไลวรรณ  ตันจอย ลปส. ประธาน 
2.  นางวราภรณ  วัชรสุรกุล ผชช. เฉพาะดานความปลอดภัยนิวเคลียร  
3.  นายอารักษ  วิทิตธีรานนท รก.ผชช. เฉพาะดานการประเมินคากัมมันตรังสี  
4.  นายพิสฏิฐ  สุนทราภัย รก.ผชช. เฉพาะดานความปลอดภัยทางรังส ีและ 

รก.ผกตส. 
 

5.  นางสุชิน  อุดมสมพร ผกยผ. กยผ. 
6.  นางดารุณี  พีขุนทด ผูแทน ผกพม. กพม. 
7.  วาท่ีรอยตรีสุรัตน  หงษจันทร ผูแทน ผกพร. กพร. 
8.  นายอนิรุทธ  ทรงจักรแกว ผกกม. กกม. 
9.  นายพงศพันธ  นาคแกว รก.ผกอญ. กอญ. 
10.  นางเฉลิมขวัญ  ปติโสภณางกูร นักฟสิกสรังสีชำนาญการ   กพม. 
11.  น.ส.นงลักษณ  ภูริภิรมย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กตน. 
12.  น.ส.กมลพร  ภักดี นักวิชาการเผยแพรชำนาญการ กฝป. 
13.  น.ส.นุชจรีย  สัจจา นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ กฝป. 
14.  น.ส.วรวรรณ  รักษาสังข นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กยผ. 
15.  นายเอกพล  นวพันธ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กพร. 
16.  นางสิริวรรณ  เรืองรอง หน.ศปส. ศปส. 
17.  นายนฤพนธ  เพ็ญศิริ นักฟสิกสรังสีชำนาญการพิเศษ   กอญ. 
18.  นายบรรเจิด  อินแกว นักฟสิกสรังสีชำนาญการ กอญ. 
19.  นางศรีสวรรค  สมคิด นายชางไฟฟาชำนาญงาน ศปส. 
20.  นายอิทธิเดช  ปานพรหมมาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศปส. 
21.  น.ส.วราภรณ  วชิาชัย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ศปส. 
22.  นายวิทยา  ไชยอำมาตย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ศปส. 
23.  น.ส.ยุวันดา  สุดสม เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน   ศปส. 
24.  นายพัฒนวิทย  ซอนบุญ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ศปส. 
25.  วาท่ีรอยตรีหญิงสราญรัตน  พิทักษปฐมพงศ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน     ศปส. 
26.  น.ส.ปยวรรณ  กิตติประโยค เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ศปส. 
27.  น.ส.วลิาสินี  พริ้มพราย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศปส. 
28.  นายพิศิษฎ  สุวรรณดวง เจาหนาท่ีบริหารงานและประสานงานท่ัวไป ศปส. 
29.  น.ส.อังขณา  ตาพรม เจาหนาท่ีบริหารงานและประสานงานท่ัวไป ศปส. 
30.  นายธีระพงษ  สีทอง เจาหนาท่ีบริหารงานและประสานงานท่ัวไป ศปส. 

/ผูไมมาประชุม... 
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ผูไมมาประชุม 

1. น.ส.โมรีพัฐฐ  ลำเจียกเทศ นักฟสิกสรังสีชำนาญการพิเศษ ศปส. 
 

เริ่มประชุม เวลา 9.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ลปส.  ประธานในการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
ประธาน กลาวตอนรับเจาหนาท่ีศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) ที่เดินทางจากสวนภูมิภาคตาง ๆ 

เพ่ือเขารวมการประชุมขอใหใชเวลาในการประชุมใหคุมคาในการประสานงานรวมกับสวนกลาง ซ่ึงในวันนี้มีผูบริหาร
ของ ปส. มาเขารวมประชุมทุกภาคสวน เพื่อใหคำแนะนำและแนวทางการทำงานรวมกับ ศปส. ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพ่ือทราบ 
ผลการดำเนินงานของศูนยปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศปส. ไดบูรณาการ

รวมกับหนวยงานภายใน ปส. และศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวภ.) 
- นางสิริวรรณ เรืองรอง (หน.ศปส.) แนะนำเจาหนาท่ีของ ศปส. ทั้ง 4 ภูมิภาค รวมทั้งใหตัวแทน ศปส.  

ในแตละภูมิภาค รายงานผลการดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2562 ตอท่ีประชุม ไดแก 
1. ศปส. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม โดย นายวิทยา ไชยอำมาตย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
2. ศปส. ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดย นางสาวยวุันดา  สุดสม เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
3. ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแกน โดย นางศรีสวรรค  สมคิด นายชางไฟฟาชำนาญงาน 
4. ศปส. ภาคใต จังหวัดสงขลา โดย วาท่ีรอยตรีหญิงสราญรัตน พิทักษปฐมพงศ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
- ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) ไดรวบรวมผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562     

ท่ีไดดำเนินงานไปแลว ประกอบดวยภารกิจหลัก ดังนี้ 

• การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานในสวนภูมิภาค 

• กิจกรรมการเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

• การเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

• งานบูรณาการรวมกับศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอคิดเห็นท่ีประชุม... 
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ขอคิดเห็นท่ีประชุม : ศปส. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม  
- ประธาน กลาวชม ศปส. ภาคเหนือ ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีดีเกินเปาหมายท่ีไดตั้งไวโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดเหตุ

แจงเขามาที่ ปส. สวนกลาง วาพบวัสดุตองสงสัยมีตราสัญลักษณใบพัดสีเหลืองสามแฉก ที่รานรับซื้อของเกา   
อ.เกาะคา จ.ลำปาง ทาง ปส. ไดประสาน ศปส. เพ่ือลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บกูวัสดุดังกลาว ตามข้ันตอนจนสามารถระงับเหตุ
ดังกลาวไดเรียบรอยตามข้ันท่ีถูกตอง 

- นายอนิรุทธ ทรงจักรแกว (ผกกม.) ขอบคุณเจาหนาท่ี ศปส. ภาคเหนือ ที่ชวยติดตอประสานงานกับ     
หนวยราชการในพื้นท่ีให ทำใหฝายกฎหมายสามารถดำเนินงานไดสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค และสามารถประหยัด
คาธรรมเนียมท่ีไมสามารถเบิกจากทางราชการไดหลายรายการ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน ศปส. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม และ ใหเจาหนาที่ ศปส. นำไปเปน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. พัฒนาการทำงานใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนตัวแทน ปส. สวนกลางไดอยางถูกตองตามขั้นตอน
การปฏิบัติที่กำหนดไวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสวนภูมิภาค จากประสบการณปฏิบัติงานจริง และเขารวมโครงการ
ฝกอบรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. พัฒนาทักษะในการติดตอประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

/ขอคิดเห็นท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน ศปส. ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และใหเจาหนาที่ ศปส. นำไปเปน   
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เห็นควรให นักวิชาการไปปฏิบัติงานใน ศปส. สวนภูมิภาค เพื่อฝกและเตรียมความพรอมใหเจาหนาท่ี 
ศปส. สามารถปฏิบัติงานแทนทีม ปส.สวนกลาง ที่ตองเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งในสวนงาน
ของ กอญ. และ กตส.  

2. เห็นควรให นายพิสิฏฐ สุนทราภัย (รก.ผกตส.) เตรียมขอมูลใหพรอมและประสานงานกับ ศปส.      
ภาคตะวันออก ในการลงไปใหความรูแกหนวยงานที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยพื้นที่ภาคตะวันออก รวมท้ัง
ผูประกอบการท่ีมีการใชสารรังสีในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุทางรังสีวาตองปฏิบัติอยางไรใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดลอม 

3. พัฒนาศักยภาพความรูและทักษะของเจาหนาที่ ศปส. โดยเริ่มจากการเปนผูชวยนักวิจัย และ ศปส. 
ควรประสานงานกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางเครือขายในการทำวิจัยรวมกันดานความปลอดภัยจากรังสี 

4. ศปส. ทุกภูมิภาคควรที่จะหาจุดเดนในการทำงานของพื้นที่ตัวเองเพื่อเปนตนแบบในแตพื้นที่ที่แตกตาง
กันไป และสามารถพัฒนาศักยภาพการทำงานจนมีความชำนาญและพัฒนาตนข้ึนมาเปนวิทยากรได 

5. ขอให ศปส. ภาคตะวันออก พยายามผลักดันแผนการฉุกเฉินความปลอดภัยทางดานนิวเคลียร เขาสู    
แผนความปลอดภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
 
 

/ขอคิดเห็นท่ีประชุม... 



๕ 
 

 
ขอคิดเห็นท่ีประชุม : ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

- ประธาน กลาวชมถึงความตั้งใจทำงานของ ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนกลางที่พยายาม         
หางบประมาณจากสวนราชการอ่ืน เพ่ือมาทำงานบูรณาการรวมกัน เชน การจัดอบรมท่ี จ.เลย และ จ.อุดรธานี 

- หน.ศปส. ไดรายงานเพ่ิมเติมเก่ียวกับการฝกอบรมเหตุฉุกเฉินทางรังสี รวมกับ ปภ.จ.อุดรธานี วาเกิดจาก  
การประชุมรวมกับทางจังหวัด ซึ่งทาง ศวภ.2 จะเปนผูขอประชุมประจำปภายใตภารกิจ การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วทน.) ทำให ศปส. มีโอกาสนำเสนอภารกิจของ ศปส. ในสวนภูมิภาค ในการเผยแพร
ความรูดานพลังงานนิวเคลียรและรังส ีในรูปแบบการฝกอบรมการเผชิญเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

- นางวราภรณ วัชรสุรกุล (ผชช. เฉพาะดานความปลอดภัยทางนิวเคลียร) ไดแสดงความคิดเห็นวาจากการ 
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนประธานในการเปดการอบรมเหตุฉุกเฉินทางรังสี ปรากฏวาไดรับความสนใจจากเจาหนาท่ี  
ที่เขารับการฝกอบรมในพื้นที่อุดรธานี เนื่องจากวาเปนเรื่องที่ใหม รวมทั้งทีมวิทยากรไดนำเครื่องมือและอุปกรณ    
ในการเผชิญเหตุฉุกเฉินทางรังสี ทำใหไดรับความสนใจเปนอยางยิ่ง และในอนาคต ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ควรใชพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เปนจุดเริ่มตนในการความรูดานการปองกันอันตรายจากรังส ีและการเผชิญเหตุทางรงัส ี
เพ่ือเปนเครือขายในการเฝาระวังภัยทางรังสีตอไป 
 
 
 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน  และใหเจาหนาท่ี ศปส. 
นำไปเปนแนวทางปฏิบัติ 

1. ให ศปส. พยายามสรางเครือขายในพื้นท่ี เพื่อใหความรูแกกลุมงานที่เกี่ยวของในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน   
ทางรังสีในพื้นที่ การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณูในสวนภูมิภาคท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน      
โดยการจัดการอบรมผูนำชุมชน เจาหนาที ่ ปภ. ในพื ้นที ่ร ับผิดชอบ บริเวณพื้นที ่ตามเขตชายแดนตาง ๆ ที ่มี       
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการลักลอบนำเขาหรือสงออกวัสดุนิวเคลียร รวมถึงประชาชนท่ัวไป 

2. เห็นควรใหนำรถฉุกเฉินที่จะไดรับมาใหมและมีเครื่องมือพรอมในการเผชญิเหตุไปสาธิตในการฝกอบรม    
การเผชิญเหตุฉุกเฉินทางรังสี เพื่อใหเครือขายในพื้นที่เขาใจถึงบทบาทที่ ศปส. และ ปส. รับผิดชอบรวมถึงสิ่งท่ี
เครือขายและประชาชนควรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอคิดเห็นท่ีประชุม... 



๗ 
 

ขอคิดเห็นท่ีประชุม : ศปส. ภาคใต จังหวัดสงขลา 
- หน.ศปส. ไดรายงานเพิ่มเติมเรื่องโครงการใหความรูทางดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร และดาราศาสตร       

แกโรงเรียนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต เปนการบูรณาการรวมกัน ระหวาง ศวภ.3 สดร. และ ศปส. 
- ประธาน กลาวชมเชยที่เจาหนาที่ ศปส. ที่ไดพยายามหางบประมาณจากภายนอกเพื่อดำเนินงาน และ      

ให ศปส. ปรึกษา ลปส. เพื่อขอการสนับสนุนเรื่องงบประมาณกับสวนกลางไดในกรณีที่ไมสามารถหางบประมาณได    
ซ่ึงจะเปนเหตุใหไมสามารถดำเนินโครงการไดตามแผนท่ีวางไว และขอให ปส.สวนกลาง เชน กตส. ใหความสำคัญกับ
ชายแดนของภาคใตในการปองกันลักลอบนำเขาสงออกวัสดุนิวเคลียรดวย  

- นายพิสิฏฐ สุนทราภัย (รก.ผกตส.) แนะนำ ศปส. ใหทำงานรวมกับ สดร. เนื่องดวย ศาสตรของดวงดาว
สามารถเชื่อมโยงกันทางวิทยาศาสตร โดยเก่ียวของกับรังสีคอสมิก อาจจัดมุมนิทรรศการเก่ียวกับรังสีคอสมิกดวย 

- นางวราภรณ วัชรสุรกุล (ผชช.) เสนอแนะใหมีการพัฒนาเจาหนาที่ ศปส. ขึ้นมาเปนวิทยากรโดยการ
ฝกอบรมผานหลักสูตรของสวนกลางซึ่งมีผูเชี่ยวชาญของแตละหัวขอ ใหเหมาะสมกับแตละภูมิภาคที่แตกตางกันไป 
โดยขอให กฝป. เปนผูรวบรวมฐานขอมูลการฝกอบรม รวมถึงสื่อที่ใชในการบรรยายใหอยูในรูปแบบเดี่ยวกัน เพื่อให
ขอมูลท่ีออกไปสูประชาชนเปนมาตรฐานเดียวกัน 

- ประธาน กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรของ ศปส. ควรเขาสูมาตรฐานการเปนวิทยากร ซ่ึงควรจะมีแผนของ 
แตละชวงเวลาของแตละปงบประมาณวาจะพัฒนาไปอยางไร   และผลท่ีไดจะเปนอยางไรควบคูไปกับการพัฒนาฝมือ
การทำสื่อ Infographic ซึ่งมีความจำเปนสำหรับงานสื่อที่จะตองนำเสนอในปจจุบัน ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของ
เจาหนาท่ี ศปส. 

- นางสุชิน อุดมสมพร (ผกยผ.) เสนอวา ควรเชิญผูนำในทองถิ่นมารวมเปนคณะทำงานในพื้นที่เกี่ยวกับ    
การเฝาระวังและปองกันอันตรายจากรังสี ซ่ึงจะทำให ศปส. มีโอกาสท่ีจะไดเครือขายท่ีเขมแข็ง 

- นางสาวกมลพร ภักดี (กยผ.) ไดแจงวาทาง กฝป. กยผ. ไดจัดทำฐานขอมูลความรูและรายละเอียด
เกี่ยวกับ ปส. สำหรับการ Retrain หรือ Refer โดยเขาไปใน ปส. ผาน App. OAP ซึ่งสามารถโหลดแอปพลิเคชันได
ท้ังสองระบบ คือ Android และ IOS 

- นางดารุณี พีขุนทด (ผูแทน ผกพม.) เห็นดวยท่ีจะพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี ศปส. เพ่ือทำงานเปนตัวแทน 
ของ ปส. ตามภูมิภาค แตการพัฒนาบุคลากรนั้นมีขีดจำกัดดวยระยะเวลาการมาฝกงานที่สั้น ดังนั้นจึงควรมีนโยบาย   
ใหมีการสรางคน ดังนี้ 

1. ในการเรียนรูงานท่ีใหบริการงานหลัก 
2. มีงานของตัวเองโดยเฉพาะการสรางเครือขายในการวิจัยเปนงานหลักท่ีสามารถดำเนินการได 
3. มีแผนฉุกเฉิน ของ ศปส. โดยใชฐานขอมูลของแตละภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉิน      

ในพ้ืนท่ี 
4. การแจงสถานท่ีตั้งของ ศปส. ใหชัดเจน และขอใหปรับปรุงข้ันตอนการติดตอใหสะดวกมากยิ่งข้ึน 
5. สำหรับ ศปส. ภาคเหนือ และภาคใต ที่มีความพรอมในการตรวจวัดตัวอยางในสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจะ

เปนงานเดนท่ีทำใหสามารถเปนตนแบบ เรื่อง การตรวจวัดตัวอยางในสิ่งแวดลอมของ ศปส. แตละภูมิภาคในอนาคต 
- วาท่ีรอยตรีสุรัตน หงสจันทร (ผูแทน กพร.) เสนอแนะวาจากงานและความรับผิดชอบของ ศปส. ในแตละ

ภูมิภาคถือเปนงานท่ีมีความสำคัญ จากผลการตั้งใจทำงานของ ศปส. ในอนาคตโครงสรางของ ศปส. ก็ยกระดับข้ึนมา
เปนโครงสรางตามกฎหมายตอไป ซึ่งในชวงบาย กพร. และ ศปส. จะดำเนินการจัดทำแผนการทำงานระยะเวลาสั้น 
ใหไปถึงเปาหมาย คือ OKRs ( Objective Key Results) รวมกัน 
 
 

/มติท่ีประชุม... 



๘ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน ศปส. ภาคใต จังหวัดสงขลา และใหเจาหนาที่ ศปส. นำไปเปนแนวทาง
ปฏิบัติ 

1. ใหเจาหนาที่ ศปส.พัฒนามาตรฐานการเปนวิทยากร และมีการนำเสนอขอมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน       
ทุกหลักสูตร โดยการใหเขารวมฝกอบรมเพ่ือเปนวิทยากรตามมาตรฐาน ของ ปส. 

2. ใหเจาหนาท่ี ศปส. เขามาพัฒนาศักยภาพในการทำงานกับหนวยของ ปส. ตามความเหมาะสมในแตละ  
ชวงของปงบประมานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของเจาหนาท่ี ของ ศปส. 

3. เห็นควรยกระดับให ศปส. เปนกลุมงานที่อยูในโครงสรางจริงของ ปส. เนื่องจากเปนกลุมงานที่มีภาระ
รับผิดชอบในฐานะตัวแทนของ ปส. ในแตละภูมิภาค 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 

แผนการดำเนินงานของศูนยปรมาณูภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการบูรณาการ    
ความรวมมือกับหนวยงานภายใน ปส. 

ศปส. ทั้ง 4 ภูมิภาค ไดจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยในป 2563             
ไดรับนโยบายจาก ลปส. ใหแตละภูมิภาค นำเสนอจุดเดนและการพัฒนาศักยภาพของแตละภูมิภาค ดังนั้น ศปส.       
จึงขอนำเสนอแผนการดำเนินงาน ดังนี ้
 

 
 
 
 
 

/ภาคใต... 



๙ 
 

ภาคใต : นายบรรเจิด อินแกว นักฟสิกสรังสีชำนาญการ รายงาน 
1) การเตรียมความพรอมการถายทอดเทคโนโลยีทางดานการวิเคราะหกัมมันตภาพรังสีใหแกมหาวิทยาลัย  

ในสวนภูมิภาค 
2) การสรางความตระหนัก ความรูทางนิวเคลียรและรังสี แกกลุมผูนำชุมชนและเยาวชน ในโครงการ       

“อยูปลอดภัยกับปรมาณูสูผูนำชุมชน” และโครงการ “Atoms Smart Teens” 
3) ถายทอดการวัดรังสีปริมาณรังสี จากตัวอยางในสิ่งแวดลอม รวมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต ณ 

จังหวัดสงขลา 
4) การลงพ้ืนท่ีใหความรูทางนิวเคลียรและรังสีแกผูนำชุมชน 
5) การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีบริเวณพ้ืนท่ีตามเขตชายแดน 
6) ใหคำปรึกษา มีไวในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีหรือการแจงการมีไวในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี และ  

มีไวในครอบครอง หรือใชเครื่องกำเนิดรังส ี
7) ออกตรวจสถานประกอบการทางรังสี รวมกับ กตส. (กต.4) 
8) ในอนาคตจะพัฒนาการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโดยกลุมงาน ศปส. ภาคใต ในกลุมที่มีไวใน

ครอบครองเครื่องเอกซเรย กลุมท่ี 3 
9) เตรียมความพรอมสำหรับ อุบัติเหตุทางรังสีรวมกับดานในพ้ืนท่ีภาคใต 
10) การวัด Dose Rate ในพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมสูงกวาคา Background ในพ้ืนท่ีเหมืองแรเกา 
11) ปญหาเรื ่องการทำงานของ ศปส. ภาคใต คือ ขาดแคลนครุภัณฑทางวิทยาศาสตรในการทำงาน      

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องมือวัดรังส ี
 
ขอคิดเห็นท่ีประชุม : แผน ศปส. ภาคใต ป 2563 

- ประธาน สั่งการให ศปส. ภาคใต ทำบัญชีครุภัณฑที่มีอยูปจจุบัน และที่ตองการในอนาคต นำเสนอตอ 
ลปส. และใหความสำคัญเรื่องดานชายแดนที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำเขาและสงออกวัสดุทางนิวเคลียร และ  
การลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล อาจจะเริ่มจากจังหวัดนราธิวาสเปน   
จังหวัดแรก รวมถึงการใหความรูแกเยาวชน เรื่องวิทยาศาสตรทางดานนิวเคลียรและรังสี โดยรวมบูรณาการกับ
หนวยงานอ่ืน เชน สดร., ศวภ. 3 

- นางสุชิน อุดมสมพร (ผกยผ.) แนะนำให ศปส. ภาคใต ควรยกระดับการทำงาน โดยพยายามจัดฝกอบรม
ฉุกเฉินทางรังสีรวมกับประเทศมาเลเซีย บริเวณพ้ืนท่ีตามเขตชายแดน เพ่ือทำใหการประสานงานในสวน Frontlines 
Officer เพ่ือยกระดับการทำงาน ของ ศปส. เปนผลงานการประสานงานในระดับสากล 
 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามแผนงานท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ 2563 โดยสรุปเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ให ศปส. จัดทำบัญชีครุภัณฑที่มีอยูปจจุบัน และรายการครุภัณฑที่ตองการในอนาคต นำเสนอ ลปส.   
เพ่ือทำการจัดสรรครุภัณฑใหเพียงพอในการใชงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงาน 

2. ศปส. ตองใหความสำคัญเรื ่องดานชายแดนที่มีความเสี ่ยงในการลักลอบนำเขาและสงออกวัสดุ           
ทางนิวเคลียร และการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล อาจจะเริ่มจากจังหวัด
นราธิวาสเปนจังหวัดแรก ในการใหความรูแกเยาวชนเรื่องวิทยาศาสตรทางดานนิวเคลียรและรังสี โดยรวมบูรณาการ
กับหนวยงานอ่ืน เชน สดร., ศวภ. 3 
 
 

/ภาคตะวันออก… 



๑๐ 
 

 

 
 
ภาคตะวันออก : นายนฤพนธ เพ็ญศิริ นักฟสิกสรังสีชำนาญการพิเศษ รายงาน 

1) การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีสถานประกอบการที่มีการขอ
อนุญาตมีไวในครอบครองและใชประโยชนวัสดุนิวเคลียร 200 สถานประกอบการ ซึ่งเปนประเภท 2,3,4  สำหรับ
ในไตรมาสแรก มีการวางแผนตรวจเยี่ยม 34 สถานประกอบการ โดยจะมีการอบรมเจาหนาที่ ศปส. ในเดือนแรก 
และในเดือนที่ 2 และ 3 จะเปนการออกตรวจจริงตามแนวทางปฏิบัติที่ไดอบรม ซึ่งมีสถานที่มีปริมาณสารรังสีสูง    
จำนวน 3 แหง จากการโครงการใหสวนภูมิภาคสามารถดำเนินการตรวจสถานที่ประกอบการเองเปนการประหยัด
งบประมาณ 50,000 บาท ในเบื้องตน และแผนการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังส ี

2) การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีในสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี 
3) การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสบีริเวณพ้ืนท่ีตามเขตชายแดน 

 
ขอคิดเห็นท่ีประชุม : แผน ศปส. ภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2563 

- ประธาน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ของสถานประกอบการที ่มีการใชสารรังสีหรือเครื ่องกำเนิดรังสีใหมี

ความสามารถเปนวิทยากรประจำหนวยงานของตนเอง (Training of The Trainer) 
2. ให ศปส. ภาคตะวันออก พยายามผลักดันแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีใหสามารถเขาไปรวม      

อยูในแผนของ ปภ. ของจังหวัดในภาคตะวันออก 
3. เห็นควรยกระดับจากเจาหนาที่ของ ศปส. ขึ้นมาเปนผูชวยนักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ  

การทำงานไดในอนาคต 
/มติท่ีประชุม… 



๑๑ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แผนการดำเนินงานของศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหดำเนินการ ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหมีการตรวจสอบสถานปฏิบัติการตามเสนอ 
2. ให ศปส. รวมกับ ปส. จัดการฝกอบรมเจาหนาที่ของสถานประกอบการที่มีการใชสารรังสีหรือเครื่อง

กำเนิดรังสีใหมีความสามารถเปนวิทยากรประจำหนวยงานของตนเอง เพื่อลดภาระของวิทยากร ปส. โดยใหเปนการ 
Training of The Trainer 
 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นายพัฒนวิทย ซอนบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงาน 
1) การสรางความตระหนักแกกลุมผูนำชุมชน เครือขาย อว. (อาสาสมัครวิทยาศาสตร) และเยาวชน          

ในโครงการ “อยูปลอดภัยกับปรมาณูสูผูนำชุมชน” “อบรมสรางความรูความตระหนักดานนิวเคลียรและรังสี สำหรับ
เครือขาย อว. ในภูมิภาค” และ “Atoms Smart Teens” 

2) ดูแลสถานีเฝาระวังทางรังสีในภาคตะวันออกเฉียงใหอยูในสภาพพรอมใชงานโดยเจาหนาที่ ศปส.         
เปนผูปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ โดยมีผูเชี่ยวชาญจากสวนกลาง เปนผูฝกอบรมในชวง 3 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) โครงการใหความรูเรื่องนิวเคลียรและรังสีแกผูคาของเกาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มท่ี       
อ.คลองชัย จ.กาฬสินธุ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาวมีอาชีพการรับซ้ือของเกาจำนวนมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และ
พ้ืนท่ีอันดับสอง คือ อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 
 
 
 

/ขอคิดเห็นท่ีประชุม... 



๑๒ 
 

ขอคิดเห็นท่ีประชุม : แผน ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2563 
- ประธาน ขอใหนายพิสิฏฐ สุนทราภัย (รก.ผกตส.) ประสานงานกับ ศปส. ในการใหสรางความรู       

ความเขาใจกับกลุมผูประกอบการหรือกลุมรับซื้อของเการายยอยในสวนภูมิภาค รวมทั้งอาสาสมัครวิทยาศาสตร  
ผูนำชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป  โดยจัดทำองคความรูเพื ่อใหแตละภูมิภาคนำไปเผยแพรตอประชาชน  
อยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และแนะนำใหใชเครือขายของ ปส. ที่เคยใหสรางความรูหรือเคยไดรับ  
การอบรมเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสี เชน ผูนำชุมชนแตละภูมิภาค โดยการฝากเอกสารคูมือความปลอดภัยใหกับ
สถานประกอบการของแตละชุมชน 

- นายอารักษ วิทิตธีรานนท (รก.ผชช. เฉพาะดานการประเมินคากัมมันตรังสี) เสนอวาการใหความรูแก
ผูประกอบการรับซ้ือของเกาขนาดเล็ก ควรเปนการใหคำแนะนำโดยตรง ณ สถานประกอบการนั้น ๆ 
 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ แผนการดำเนินงานของศูนยปรมาณูภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหดำเนินการ ดังนี้ 

1. ใหดำเนินโครงการใหความรู เรื ่องนิวเคลียรและรังสีแกผู ประกอบการคาของเกา เครือขาย อว. 
(อาสาสมัครวิทยาศาสตร) ผูนำชุมชน เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. ใหเจาหนาที่ ศปส. เปนผูปฏิบัติหนาที่ดูแลสถานีเฝาระวังทางรังสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน โดยมีผูเชี่ยวชาญจากสวนกลาง เปนผูฝกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานในชวง 3 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ใหนายพิสิฏฐ สุนทราภัย (รก.ผกตส.) ประสานงานกับ ศปส. ในการสรางความรู ความเขาใจกับ       
กลุมผูประกอบการหรือกลุมรับซื้อของเการายยอยในสวนภูมิภาค โดยจัดทำองคความรูเพื่อใหแตละภูมิภาคนำไป
เผยแพรตอประชาชนอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 

/ภาคเหนือ... 



๑๓ 
 

ภาคเหนือ : นายวิทยา ไชยอำมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงาน 
1) การเครือขายการเฝาระวังภัยทางสิ่งแวดลอม 
2) การกำกับดูแลความปลอดภัยจากรังสี คือการอบรมใหความรูแกผูประกอบการรับซื้อของเกาในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงราย ลำปาง และเชียงใหม 
3) การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสบีริเวณพ้ืนท่ีตามเขตชายแดน 

 
ขอคิดเห็นท่ีประชุม : แผน ศปส. ภาคเหนือ ป 2563 

- ประธาน แนะนำวาเจาหนาที่ ศปส. ของภาคเหนือเปนกลุมที่ทำงานมานานท่ีสุดยอมตองมีประสบการณ
สูงกวาภูมิภาคอื่น ดังนั้นควรเปนกลุมที่สามารถตรวจปริมาณรังสีจากตัวอยางสิ่งแวดลอมไดเองเปนภูมิภาคแรก      
ซึ่งอาจมีผูเชี่ยวชาญจาก กพม. ปส. ขึ้นไปเปนพี่เลี้ยงในชวงแรก และทำโครงการตรวจวัดรวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
ในพ้ืนท่ี รวมท้ังการจัดสอบ RSO ดวย 

- วาท่ีรอยตรีสุรัตน หงสจันทร (ผูแทน ผกพร.) ใหความเห็นวา ศปส. เปนกลุมงานท่ีทำงานท่ีรับผิดชอบงาน
ที่มีความสำคัญตอนโยบายและแผนของ ปส. ดังนั้นในอนาคตก็นาจะมีสิ่งที่เปนแรงจูงใจในการทำใหดียิ่งขึ้น และ
ยกระดับจากเจาหนาท่ีของ ศปส. ข้ึนมาเปนผูชวยนักวิจัยไดในอนาคต 

- ประธาน สั่งการใหเจาหนาท่ี ศปส. ท่ีจำเปนตองใชรถ ในการปฏิบัติงานนั้นขอใหใชวิธีจางเหมาการใชรถ
ตามท่ี ปส. สวนกลางวางแนวทางปฏิบัติไว โดยขอให ศปส. ไปศึกษาข้ันตอนการจางเหมา 

- นายพิสิฏฐ สุนทราภัย (รก.ผกตส.) เสนอแนะให ศปส. ติดตอประสานงานกับภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัย
แมโจ เพ่ือเพ่ิมเครือขายในการทำงานรวมกัน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการดำเนินงานของศูนยปรมาณูภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และใหดำเนินการ ดังนี ้

1. ให ศปส. ภาคเหนือ นำรองในการดำเนินการตรวจปริมาณรังสีจากตัวอยางสิ่งแวดลอม โดยขอสนับสนุน
ผูเชี่ยวชาญจาก กพม. ข้ึนไปเปนพ่ีเลี้ยงในชวงแรก และทำโครงการตรวจวัดรวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 

๒. การขอใชรถยนตที่จำเปนตองใชในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนั้นขอใหใชวิธีจางเหมาตามที่ ปส.
สวนกลางวางแนวทางปฏิบัติไว ขอใหทาง ศปส. ไปศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติในการจางเหมารถและคนขับ 
 
เลิกการประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 

(นางศรีสวรรค  สมคิด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสิริวรรณ  เรืองรอง) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


