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จัดทำโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธ

พบกับขาวสาร สาระนารู

ที่มากมาย ในป 2563     

              ปส.เปดตัวรถปฏิบัติการเคลื่อนที่คันแรกของไทย 

           พรอมรับมือสถานการณฉุกเฉินนิวเคลียรรังสี 24 ชม.  

ติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th

      ครม. เห็นชอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

   ในการงดใหถุงพลาสติกในหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต 

          และรานสะดวกซื้อตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2563 

โดยมีบริษัท หางราน ทั้งคาปลีกและสงขานรับเขารวมโครงการ

ทั่วประเทศ สนับสนุนแคมเปญ“Everyday Say No to Plastic Bags” 

   ขอเชิญชวนชาว ปส. ทุกคนพกถุงผา ลดใชพลาสติก

              ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2563 เปนตนไป 
              

          “ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก”

                      

   งดถุงพลาสติก หยิบถุงผา

             1 ม.ค. 63 เชิญชวนชาวปส. 

                  "ยืดอกพกถุง(ผา)"

  ปส. งดรับของขวัญในเทศกาลปใหม

           และเทศกาลตางๆ
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  ปส. งดรับของขวัญในเทศกาลปใหม

           และเทศกาลตางๆ           และเทศกาลตางๆ
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 "รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี" คือ รถปฏิบัติการเคลื่อนที่รถคันแรกของ

ประเทศไทยเพื่อใชปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังสี 

ประกอบดวย 4 สวนสำคัญ ไดแก

1. สวนบัญชาการ         2. หองปฏิบัติการเคลื่อนที่ 

3. เครื่องมือภาคสนาม    4. หองชำระลางการเปรอะเปอน

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณเก็บตัวอยางทางสิ่งแวดลอม จุดปฐม

พยาบาล เตนทปฏิบัติงานภายนอก รวมทั้งหุนยนตเก็บกูวัสดุ

กัมมันตรังสีและโดรนตรวจวัดรังสีในอากาศอีกดวย

โดยทาน ลปส. กลาววา "เหตุการณฉุกเฉินทางนิวเคลียรรังสี

  หรือเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรเปน

เหตุการณที่ไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร 

 ดังนั้น ปส. จึงเตรียมความพรอมตลอด 24 ชม. เพื่อรับมือ

 สถานการณเหลานี้อยางทันทวงที เพื่อความปลอดภัยของ

ประชาชนและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นทั้งตอ

ประชาชนและในระดับนานาชาติในการรับมือเหตุการณ

ผิดปกติทางนิวเคลียรและรังสี"

s

             1 ม.ค. 63 เชิญชวนชาวปส.              1 ม.ค. 63 เชิญชวนชาวปส. 

                  "ยืดอกพกถุง(ผา)"

             1 ม.ค. 63 เชิญชวนชาวปส.              1 ม.ค. 63 เชิญชวนชาวปส. 

สวัสดีปใหม ป ๒๕๖๓

ปส. ขอความรวมมือ งดการให ไมรับของขวัญ

“แคอวยพร ก็เพียงพอ
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 เชิญชาว ปส. พบปะพูดคุย

 ในกิจกรรมประชาคม ปส. ครั้งที่ 1
ปส. ชวนนอง รวมสนุกกับกิจกรรมถนนสายวิิทย

 รับวันเด็กประจำป 2563

ติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th

  พลาดไมได  กับการบรรยายพิเศษ

และอัพเดทสถานการณ her o yl

            “กาวไปดวยกันอยางมั่นคง สูความสำเร็จ”

ขาวแวดวง ปส. กับ 
บก. อะตอม พบกันทุกเดือน
      ติดตามดวยนะครับ

  ปส. ก หนด ัด "กิ กรรมประชาคม ปส." ครังที 1 63 ขน

 ในวันอังคารที  ม.ค. 63  หองประชุมใหญ เวลา .  

   1 .  น. เพือเปด อกาสใหชาว ปส. ไดมีเวทีในการพบปะ 

 พดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และ ักถามประเด็นขอสงสัย

ตางๆ รวมกับผบริหารและสมาชิก ากกอง กลุมตางๆ กอใหเกิด

  การสือสารแบบสองทางระหวางบุคลากร ายในองคกรอยาง

 ทัวถง อัน ะน มา งความเขาใ และความสัมพัน อันดีตอกัน 

ง ะกอใหเกิดประ ยชนและชวยผลักดันการด เนินงานของ ปส.

 เพือมุงสการเปนองคกร  ดานก กับดแลทางนิวเคลียร

  รังสีทังในระดับประเทศและ มิ าค

         

       

       คำขวัญวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563

“เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย”

     11 ม.ค 63 ปส.รวมขบวน อว. ัดงานถนนสายวิทยาศาสตร 

     เนืองในวันเด็กแหงชาติ ประ ป 63  อว. ถนน ย ีและ

   ถนนพระราม 6 ในหัวขอ "     " 

     เชิญชวนนอง ๆ หน ๆ และผปกครองรวมเรียนรเกียวกับ

  วั น รรมความปลอด ัยทางนิวเคลียร รังสี พรอมชมการแสดง

  ของมาสคอตและรวมสนุกกับเกมส พรอมลุนรับของรางวัลตางๆ 

    มากมาย ายในงาน   “กาวไปดวยกันอยางมั่นคง สูความสำเร็จ”
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     นักวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียไดพั นา

   นา ิกาอะตอม ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูง มีความผิดพลาด

   เพียง 1 วินาทีใน 3  ป

                            

                      

วันส คัญทางวิทยาศาสตรในอดีต

25 มกราคม ค.ศ. 1 55

เดือนมกราคม

 

 ITA (Integrity&Transparency Assessment)

   คือ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย ป.ป.ช. 

              

 ขอเชิญชาว ปส. ลงทะเบียนรวมรับ งการบรรยายพิเศ เกียวกับ

  สถานการ ป ุบันใน  ดย .  

ผเชียวชาญดานนิเวศวิทยาและยุท ศาสตรการสือสารกับประชาชน

    ดานรังสี พรอมเปดประสบการ เยือนพืนที  

    แบบเสมือน ริงดวยเครือง  ในวันอังคารที 1  ม.ค. 63 

               เวลา . 1 .  น.  หองประชุมใหญ  

                 (ลงทะเบียนดวน  ทีนังมี นวน กัด)


