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 ปส. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเครือขายเฝาระวังภัยทางรังสี

และสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ “วัสดุกัมมันตรังสี”

        ผานไปอยางสวยงาม กับประชุมสามัญประจำปครั้งที่ 6 

  ของเครือขายหนวยงานกำกับการดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEANTOM จัดโดย

 ปส. รวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ หรือ 

 IAEA และกระทรวงพลังงานแหงสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 1 – 4 
ก.ค. 2562 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีผูแทนจาก 10 ประเทศสมาชิก

อาเซียนและหนวยงานคูเจรจาจากประเทศตาง ๆ ระดมความคิด

 หารือความรวมมือ  รายงานผลกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อเปนการ

 เสริมสรางความเขมแข็งของศักยภาพในการกำกับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาคอาเซียน

        สำหรับกิจกรรมตอไป ขอเชิญชวนชาว ปส. รวมกันเปน

เจาภาพในงานประชุม RCA - ASEANTOM Regional Training
Course on Rapid Radiation Measurement and Individual

Dose Assessment  Following  Nuclear and Radiological 

Emergency ในวันที่ 7 - 11 ต.ค. 2562 ณ หองประชุม 103

อาคาร 4 ปส. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานASEANTOMทั้งหมด

 ไดที ่http://www.oap.go.th/offices/strategy/pr?start=1

      ปส. รวมลงนามขอตกลงดานนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียร
(Practical Arrangments between  IAEA and OAP on
cooperation in the area of nuclear forensic science)

รวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) เพื่อ

รวมกันพัฒนาศักยภาพดานนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียรของไทย
ใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเทียบเทาสากล นำไปสูการเปน

ศูนยกลางดานนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียรของภูมิภาคอาเซียน

อานรายละเอียดไดท่ี http://www.oap.go.th/pr/3783-iaea-25

  ไปดวยกัน ไปไดไกล..        ปส. รวมมือ IAEA

ลงนามความรวมมือดานนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียร

1

 ปส. ประธานอาเซียนตอมป 2562 ระดมเครือขายนานาชาติ 

ประชุมสามัญประจำปฯ ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดกระบี่

นิติวิทยาศาสตร

นิวเคลียร

          จากเหตุการณที่มีผูพบเห็นวัสดุตองสงสัยวาจะเปน 
“วัสดุกัมมันตรังสี” ภายในรานรับซื้อของเกาแหงหนึ่ง และได

แจงมายัง ปส. เพื่อเก็บกูตามมาตรฐานความปลอดภัยตอไป

เพื่อเปนการสงเสริมเครือขายเฝาระวังภัยทางรังสี และสราง

 ความตระหนักรูเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ปส.  จึงไดมอบ
 เกียรติบัตรใหแกเครือขายพันธมิตรที่ใหความรวมมือดังกลาว

และจัดทำอินโฟกราฟก โดยมีแนวปฏิบัติ และชองทางติดตอ
เพื่อแจงเหตุ เมื่อพบวัสดุตองสงสัยหรือที่มีรังสีี รวมทั้งหนาตา

ของวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจพบอยูในสถานที่ที่ไมสมควรหรือ

 ไมเหมาะสม                          

       อานรายละเอียดไดที่ 
   http://www.oap.go.th/pr/3703-2019-06-27-08-47-44

ผานไปอยางสวยงาม

info-แนวปฏิบัติ หากพบวัสดุ

    ตองสงสัย หรือที่มีรังสี

     info-รวมชวยกันดูแลความปลอดภัย

 "วัสดุกัมมันตรังสี" ที่สูญหายหรือถูกปลอยทิ้ง

  ขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้ง กับการจากไปของ

The Director General IAEA, H.E.Yukiya Amano

    นายยูกิยะ อามาโนะ ผูอำนวยการใหญทบวงการพลังงาน

 ปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ถึงแกกรรม ขณะมีอายุได

 72 ป  รับชมวีดีโอไดที่  https://youtu.be/UxFLx2x82bw
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กดLike! ปส. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”

      พรอมเปดโลกนิวเคลียร! กับ “OAP World”

             นับถอยหลังสูงานมหกรรมวิทย 62

             ปส. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี 
ดวยหัวใจ” เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 ที่ผานมา โดยมีขาราชการ 

และเจาหนาที่ ปส. จำนวน 55 คน รวมมอบสิ่งของและเงิน

บริจาคใหแกผูสูงอายุ ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

 ผูสูงอายุวาสนะเวศม  เพื่อแสดงน้ำใจและรวมสงตอสิ่งดี ๆ 

ใหสังคมไทย รวมทั้งทำความสะอาดลานวัดและทาสีกำแพง
โบสถวัดพระงามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสราง

จิตสำนึกใหประชาชนมีจิตสาธารณะ ถือเปนการนอมนำการ
ปฏิบัติตามแนวพระราโชบายและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวที่ทรงพระราชทาน
โครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ดวย

หัวใจ” เพื่อประโยชนสุขของสวนรวมโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

อานรายละเอียดไดที่ 
 http://www.oap.go.th/pr/3835-2019-07-12-05-24-23

2จัดทำโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th

ขาวแวดวง ปส. กับ 
บก. อะตอม พบกันทุกเดือน
      ติดตามดวยนะครับ!!

        นายวิสุทธิ์  ประทับกอง

               ชางไม ช 4

     ขอแสดงความยินดี

คนดี คนเก่ง ของปส.
คนดี คนเก่ง ของปส.

อย่าพลาด
ร่วมโหวตกิจกรรม 

“คนดี คนเก่ง ของ ปส.”
     ได้ทุกเดือน

ขอแสดงความยินดีกับ “คนดี คนเกง ของปส.” 

        ประจำเดือนมิถุนายน 2562

      เตรียมพบบูธนิทรรศการ และความสนุกของ ปส. ซึ่งป

นี้มาในธีม “OAP World” มอบความสุข  ความสนุกสนาน 

พรอมกับสาระความรูตาง ๆ ใหแก นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และประชาชนผูสนใจ เกี่ยวกับนิวเคลียร-รังสี รวมทั้งความรู

เกี่ยวกับ ปส. และกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่ยิ่งใหญที่สุดของประเทศ เพื่อรวมเทิดพระเกียรติพระบิดา

แหงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และนวัตกรรมไทย  แสดงถึง

ศักยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถ

สรางแรงบันดาลใจ  และความตระหนักดานวิทยาศาสตร

แกสังคมไทย  โดยในปนี้การจัดงานอยูภายใตแนวคิดหลัก
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสราง

ชาติดวยเทคโนโลยี  สูวิถีแหงนวัตกรรม” ในระหวางวันที่ 

              16 - 25 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 19.00 น. 

                   ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค

                   (Hall 6-12) เมืองทองธานี

   พบกับการรวมญาตินองอะตอม
          แตละรุน ยกกวน! 
         แวะมาหาเคาดวยนะ

เปดประชุมคณะผูบริหาร อว. ครั้งที่ 1/2562

        ดร.สุวิทย เมษินทรีย รมว.อว. เดินทางเขารับตำแหนง
อยางเปนทางการ ณ อาคารพระจอมเกลา อว. และเปนประธาน

การประชุมคณะผูบริหาร อว. ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 22 ก.ค.

2562 เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการบริหารงาน และพรอมผลักดัน

 อว. ใหกาวสูการเปนองคกรนำ เพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไทย ไปสูมาตรฐานในระดับ
สากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแขงขันของไทย ในระดับ

นานาชาติอยางยั่งยืน ภายในป พ.ศ. 2580 โดยมีแนวทางใน

การบริหาร อว. เปนสัญญาประชาคม 7 ประการ ไดแก

อานรายละเอียดไดที่  http://www.oap.go.th/pr/3863-4-9
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1. เนนการสงเสริมสนับสนุน และการกำกับดูแล 

2. ลดทอนการบังคับและสั่งการ

3. ยกเลิก แกกฎระเบียบที่เปนปญหา อุปสรรคในการทำงาน 

4. เนนการทำงานเชิงภารกิจ มากกวาเชิง function 

5. ทำงานเชิงระบบ ขับเคลื่อนบูรณาการมากขึ้น

6. เนนการทำงานคลองตัว กะทัดรัด สมรรถนะสูง เนน Talent 3-5 ป

   ขางหนา อว. ตอง empower ภาคเอกชน/ประชาชน 

7. ทำงานแขงกับเวลา


