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วิสัยทัศน์

เปนองค์กรนําที่มีความพร้อม
ด้านการกํากับดูแลและการพัฒนาเคร�อข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศอาเซียน 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
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พันธกิจ

พันธกิจที่ 1
กำากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย

พันธกิจที่ 2
เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม 

และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 3
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อสนับสนุนการกำากับดูแลความปลอดภัย

และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ 4
เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี 

และความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

พันธกิจที่ 5
เผยแพร่ความรู้และ

สร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ให้แก่ประชาชน
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

1

ปฏิบัติงานเลขานุการ
ในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

2

กำากับดูแลความปลอดภัย
ทางรังสี นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์

3

ปฏิบัติการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

4

เสนอแนะโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู

5

ประสานงานและดำาเนินการ
ด้านความร่วมมือ ให้เป็นไปตามพันธกิจ

กับองค์การระหว่างประเทศ
และหน่วยงานในต่างประเทศ

6

ประสานงานและดำาเนินงานการสนับสนุน
แผนงานความมั่นคงแห่งชาติ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู

7

ประสานงานและดำาเนินการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ในประเทศและต่างประเทศ
8

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
กำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่

ของสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
หรือตามที่กระทรวงฯ 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาความพร้อม

ด้านการกำากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ทั้งภายในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้

และสร้างความตระหนัก
ด้านการกำากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
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โครงสร้างองค์กร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

สำานักงาน
เลขานุการกรม

(สล.)

สำานัก
บริหารจัดการ

ด้านพลังงานปรมาณู
(สบ.)

สำานักกำากับดูแล
ความปลอดภัย

ทางรังสี
(สร.)

สำานักดูแล
ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

(สน.)

สำานักสนับสนุน
การกำากับดูแล

ความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู

(สส.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
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ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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 การพฒันาเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์ละรังสมีีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามกระแสสงัคม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป สาํนกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิ(ปส.) หนว่ยงานหลกัดา้นการกาํกบัดแูลความปลอดภยั
ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว เช�่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการกํากับดูแล
ความปลอดภัยเพื่อให้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มาเปนส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ สนับสนุน
กระบวนการผลิต หร�อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือขับเคล่ือนประเทศให้ก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 ไดอ้ยา่งมัน่คงปลอดภัยและยัง่ยนื ภายใตวิ้สยัทศัน์ “เปน็องคก์รนำาทีมี่ความพร้อม
ด้านการกำากับดูแลและการพัฒนาเคร�อข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศอาเซ�ยน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม”

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปส. ได้ดำาเนินภารกิจ
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยให้ความสำาคัญกับ
การพฒันาปรบัปรงุองคก์ร และเปดชอ่งทางสรา้งความใกล้ชิด
กับเครือข่ายและประชาชน อาทิ
 1. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายนิวเคลียร์สู่
การบังคับใช้ ได้แก่ “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559” ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งการดำาเนินงานพัฒนากฎหมาย
เปน็ไปตามขัน้ตอนทีถ่กูตอ้งทุกประการ เพือ่ประโยชน์ในการ
คุ้มครองประชาชน สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ในทางสากล และได้ดำาเนินการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 จำานวนรวม 51 ฉบบั โดยเผยแพรร่า่งกฎหมาย
ลำาดับรองทุกฉบับบนเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน
 2. พฒันาปรบัปรงุการบรกิารของศนูยบ์รกิารรว่ม
ไปสู่การได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government 
Easy Contact Center : GECC) ประจำาปี พ.ศ. 2560 โดย
ผลักดันให้กระบวนการออกใบอนุญาตสถานประกอบการ
ทางนวิเคลยีรแ์ละรงัสผีา่นระบบออนไลน ์เนน้นำาเทคโนโลยี
มาช่วยลดขั้นตอนการทำางาน ตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 ส่งผลให้มีการบริการแบบเสร็จสรรพได้ ณ จุดเดียว 
รวมถึงพัฒนาปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตฯ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 3. สร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกประเทศ
ให้องค์กรมีความเข้มแข็งในระดับสากล รวมท้ังส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในระดับอาเซียน 
 4. กำาหนดนโยบายระดับชาติด้านนิวเคลียร์ท่ีชัดเจน
โดยผลักดันให้เกิด “นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560-2569” 
ประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
กรอบกำาหนดทิศทางและส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศไทยให้เกิดความม่ันคง ปลอดภัย และสนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
 ปส. ขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ด้วย
ความ มุ่ง ม่ัน ต้ัง ใจ ท่ีจะนำ าประ เทศเข้า สู่มาตรฐาน
ความปลอดภัย และตระหนักถึงความสำาคัญต่อการกำากับดูแล
ความปลอดภัยในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิดให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสี พร้อมขานรับนโยบายของรัฐสู่ประเทศไทย 4.0 

“ทิศทางขับเคลื่อนภารกิจองค์กรเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”
ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ 

เลขาธ�การสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ข้อมูลด้านบุคลากร

ปริญญาเอก 21 คน

ปริญญาโท 65 คน

ปริญญาตรี 108 คน

รวม 339 คน

ข้าราชการ 227 คน

ลูกจ้างประจำา 29 คน

พนักงานราชการ 83 คน

ตำ่ากว่าปริญญาตรี 33 คน

วุฒิการศึกษาของข้าราชการ

ข้อมูลอัตรากำาลังบุคลากร 
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การพัฒนาภายในและต่างประเทศ จำานวนหลักสูตร/เรื่อง/หัวข้อ จำานวนบุคลากร (คน)

ต่างประเทศ 203 206

ในประเทศ 17 37

การอบรมพัฒนาการเป็นข้าราชการ 3 249

การอบรมข้าราชการใหม่ 1 20

อบรมข้าราชการระดับสูง 2 2

จำานวนรวมทั้งสิ้น 226 514

จำานวนบุคลากรที่รับการพัฒนาประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลการพัฒนาด้านบุคลากร
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การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)  
ของสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการประเมิน
ประเด็นการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (ม.44)

เป้าหมาย

ผลการดำาเนินงาน
รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560)

1. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำา 
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตร ี
(Function Base)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำานวนบทความที่ตีพิมพ์
และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ

30 บทความ 30 บทความ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 1.3  จำานวนรายการงานเฝ้าตรวจ
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม

5,000 รายงาน 6,156 รายการ

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสำาเร็จในการพัฒนา
กฎ ระเบียบ และนโยบายด้านการกำากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ 100
(47 ฉบับ)

ร้อยละ 102.128      
(48 ฉบับ)

2. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Base)

การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการดำาเนินการตาม
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำาคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองปฏิบัติราชการ
ของสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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องค์ประกอบการประเมิน
ประเด็นการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (ม.44)

เป้าหมาย

ผลการดำาเนินงาน
รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560)

3. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)

ปส. ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 -

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 96 ร้อยละ 62.3

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ของส่วนราชการ

สว่นราชการจดัทำาขอ้เสนอ
ประสิทธิภาพและ

การพัฒนานวัตกรรม

ผ่าน

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการ
ที่มีความสำาคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือ
นโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential Base) ประกอบกับ
ผลการประเมินโดยองค์ภายในและ
ภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำาและดำาเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ดำาเนินการตามแผน
ครบ 100%

ผ่าน
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ส่วนที่

2 สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

การบริหารจัดการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีให้เกิดความปลอดภัย

ในรอบปี 2560

การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
ประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

การเสนอแนะนโยบายและ
แผนด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

การสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

นโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

การพัฒนากฎหมายนิวเคลียร์

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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การบริหารจัดการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ให้เกิดความปลอดภัย

การกำากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

 การกำากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นภารกิจหลักท่ีสำาคัญของสำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ประกอบด้วยการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการประเมินความปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
เคร่ืองกำาเนิดรังสี และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

ดำาเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 
ดำาเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
ปละ 4 ครั้ง

ออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้
จำ�นวน 820 ฉบับ

ดำาเนินการรับคำาขออนุญาตของหน่วยงานท่ีผลิตหรือใช้พลังงาน
จากเคร่ืองกำาเนิดรังสี
จำ�นวน 1,301 ฉบับ

ออกตรวจสถานปฏิบัติการทางการแพทย์ อุตสาหกรรม 
ศึกษาวิจัยและส่ิงแวดล้อม
จำ�นวน 286 แห่ง
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การสนับสนุนการกำากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
จากตัวอย่างนำา้ ดิน เน้ือสัตว์ พืช ฯลฯ
จำ�นวนทั้งสิ้น 535 ตัวอย่�ง

ประเมินค่าปริมาณรังสีภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
จำ�นวน 62 ร�ยก�ร

ดำาเนินการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดรังสี เช่น เคร่ืองวัดรังสี มาตรวัดรังสีแบบพกพา ฯลฯ 
จำ�นวน 641 เครื่อง

 สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ดำาเนินการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนการกำากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในส่ิง
แวดล้อม พัฒนาเทคนิควิธีการตรวจวัดค่ากัมมันตรังสี พัฒนาศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการตรวจวัดทางรังสี รวมถึงการก่อสร้างอาคาร 
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือพัฒนาสำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการทดสอบสอบเทียบทางรังสีท่ีเป็นมาตรฐาน
สากลแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน

ดำาเนินการพัฒนาและจัดต้ังห้องปฏิบัติการตรวจวัดทางรังสี 
จำ�นวน 4 ห้อง
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การเฝ้าระวังและเตร�ยมความพร้อมประสานงาน
กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

 สาํนกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิไดด้าํเนินภารกจิดา้นการเฝา้ระวังและเตรียมความพร้อมประสานงาน
กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสร้างเคร�อข่ายความร่วมมือการเตรียมความพร้อมและ
ประสานงานในการระงบัและบรรเทาภยัทางนิวเคลยีร์และรังสีในประเทศ ซ�ง่มีการดําเนินงานท่ีสาํคัญ ไดแ้ก ่
การจดัซอ้มแผนฉกุเฉนิทางรงัส ีรว่มกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) 
และหนว่ยงานดา้นความมัน่คง รวมถงึหน่วยงานท่ีปฏบัิติงานในสว่นหนา้ ท้ังกระทรวงกลาโหม กระทรวง
มหาดไทย กรมศุลกากร การท่าเร�อ การท่าอากาศยาน เปนต้น พร้อมทั้งได้มีการร่วมฝกภาคปฏิบัติ
การกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ ให้คําแนะนําหน่วยงานต่างๆ กรณีหากเกิด
เหตกุารณเ์ผชญิเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลยีรแ์ละรงัส ีอาท ิการตดิตอ่ประสานงานและการเข้าตรวจสอบ/
ระงับเหตุฉุกเฉิน 

การฝกซ้อมแผนและการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

1.    จัดซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสี
จำ�นวน 2 ครั้ง
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2.    ให้คำาแนะนำา ติดต่อประสานงาน 
และร่วมฝึกภาคปฏิบัติการกับหน่วยงาน

และองค์กรภายในประเทศ
จำ�นวน 15 ครั้ง

3.    เข้าตรวจสอบ/ระงับเหตุ 
กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

จำ�นวน 3 แห่ง



| 24 | รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace | 24 | รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace 

1

2

4

5

6

8

9

10

11

13

14

12 1

7 4

3 3

15 2

16

17

5

 สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ดำาเนินการติดต้ังสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย ในสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานของรัฐท่ัวประเทศท้ังส้ิน 22 สถานี ประกอบ
ด้วย สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ 17 สถานี และสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีในนำา้ 5 สถานี ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ซ่ึงมีการรายงานผลระดับรังสีแกมมาส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์
ไปยังศูนย์ข้อมูลเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี ณ สำานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ข้อมูลได้ถูกรายงานผล ผ่านหน้าเว็บไซต์
ของสำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ www.oap.go.th ให้ได้ 
รับทราบข้อมูลทุกวัน จะทำาให้ประชาชนมีความม่ันใจใน
ระบบการเฝ้าระวังภัยทางรังสีของไทยท่ีมีประสิทธิภาพ

การเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
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สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีประเทศไทย

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสใีนอากาศ 
17 สถานี

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

สงขลา

ขอนแก่น

อุบลราชธานี

ตราด

ระนอง

พะเยา

ตาก

กาญจนบุรี

สกลนคร

ระยอง

เชียงราย

หนองคาย

ภูเก็ต

เพชรบุรี

บุรีรัมย์ 

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสใีนนํ้า
5 สถานี

ระยอง

ภูเก็ต

สงขลา

ระนอง

ชุมพร

1

2

3

4

5

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2559

   สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงานหลัก 
ท่ีประสานงานกับ Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty Organization (CTBTO) ซ่ึงเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคีสมาชิก ได้มีการจัดต้ัง 
สถานีเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ (International Monitoring  
System : IMS ) ให้กับประเทศไทย จำานวน 2 สถานี ได้แก่ 
     1. สถานีเฝ้าตรวจความส่ันสะเทือนของพิภพ ต้ังอยู่ท่ี 
ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กรมอุตุนิยมวิทยา
เป็นผู้ดูแล)  
     2. สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม อีก 1 สถานี ติดต้ังแล้วเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2560  
ซ่ึงสำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ดำาเนินการเก็บตัวอย่างและ
แจ้งผลการตรวจวัดให้ CTBTO และเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
หน่วยงานเฝ้าระวังของประเทศสมาชิกท่ัวโลกได้รับทราบ
ไปพร้อมกันด้วย
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การเสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

 สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาและเสนอกลไก
การกำากับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ปรมาณูของประเทศ เพ่ือพัฒนาร่างนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ ซ่ึงนับเป็นนโยบายและแผนด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ฉบับแรกของประเทศไทย

1.

 ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พปส.) 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบ
นโยบายและแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นพลงังานนวิเคลยีรข์องประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 
ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอและให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผลักดันให้เกิด
การดำาเนินการต่อไป

2.

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิไดผ้ลกัดนัใหน้โยบายและแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเปนกรอบ
กําหนดทิศทางและส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซ�่งการดําเนินงานดังกล่าวให้สําเร็จนั้น ประกอบด้วย
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โดยมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การกำากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การผลิตและพัฒนากำาลังคน
และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ

 ปส. ได้มีกำาหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน 
นิวเคลียร์ของประเทศ 2560 - 2569 ในช่วงระหว่างเดือน 
สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2560 และมีกำาหนดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาแผนปฏิบัติการใน 4 ภูมิภาค 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้จัดประชุมอนุกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผล
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ คร้ังท่ี 1/2560 
เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2560

3.

 สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้มีกำาหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำา 
ปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ 2560 – 2569 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

4.

 สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้มีกำาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทำา 
แผนปฏิบัติการใน 4 ภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2561

5.
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การสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดาํเนนิการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์สร้างความตระหนกั และเสรมิสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยมีการเผยแพร่ผลงาน ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ในด้านความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
แก่เยาวชน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปมากยิง่ข�น้ โดยดาํเนนิการผา่นสือ่ในรปูแบบตา่งๆ เชน่ สือ่ออนไลน์ 
โทรทศัน ์วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์เปนต้น รวมถงึการจดักจิกรรมหลากหลายประเภท เช่น การจดันิทรรศการ
สัญจร นิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ และ
การลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค เปนต้น
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การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 เผยแพร่ผลงานและให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมากย่ิงข้ึน ผ่านส่ือต่างๆ เช่น

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์
จำ�นวน 119 คร้ัง

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ
จำ�นวน 855 คร้ัง

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์
จำ�นวน 41 คร้ัง

เอกสารเผยแพร่และส่ือมัลติมีเดีย
จำ�นวน 13 ร�ยก�ร
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การสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี

 จัดกิจกรรมหลากหลายประเภท เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เช่น 
ค่ายนิทรรศการ คาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

การจัดนิทรรศการสัญจรและนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
27  คร้ัง  14,250  คน

กิจกรรมรณรงค์ “อยู่ปลอดภัยกับรังสี”
16  คร้ัง   1,134   คน

การลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค
31  คร้ัง   4,535   คน



| 32 | รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace 

การถ่ายทอดองค์ความรู้

 ดำาเนินการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แก่บุคลากรต่างๆ เช่น เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้าน วทน. ท่ีได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพโดยการผ่านกลไกการพัฒนา
ต่างๆ เช่น การถ่ายทอดความรู้ การฝึกงาน เป็นต้น 

ถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน วทน.
จำานวน  41 หลักสูตร

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวนท้ังส้ิน  1,724 คน
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นโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

 สาํนกังานปรมาณูเพือ่สนัติ เปนหนว่ยประสานงานของประเทศไทยในการใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์
และรังสีในทางสันติ เพ่ืออนุวัติการตามสนธิสัญญา พันธกรณีกับองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ดําเนินการประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนจาก ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency : IAEA), สหภาพยุโรป (European Union : EU), องค์การ
สนธสิญัญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวธุนวิเคลยีร์โดยสมบรูณ ์Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty Organization (CTBTO), คณะกรรมาธิการกํากับดูแลนิวเคลียร์ แห่งสหรัฐอเมริกา (USNRC) 
โดยการดําเนินงานที่สําคัญที่ผ่านมา สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจ และ
ข้อตกลงที่สําคัญ ได้แก่
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 พิธีลงนามความเข้าใจเพ่ือความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีกับสถาบันวิจัย
ด้านมาตรฐานและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (THE KOREA RESEARCH INSTITUTE OF 
STANDARDS AND SCIENCE : KRISS) และมูลนิธิความร่วมมือนานาชาติด้านนิวเคลียร์แห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี (THE KOREA NUCLEAR INTERNATIONAL COOPERATION FOUNDATION : 
KONICOF) เพ่ือพัฒนาระบบวัดรังสีมาตรฐานของประเทศจากระดับทุติยภูมิไปเป็นระดับปฐมภูมิ 
(Primary Standard) ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้พลังงาน
ปรมาณูแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนท่ัวไป และเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสี
ในระดับภูมิภาคอาเซียน  

พิธ�ลงนามความเข้าใจเพ่ือความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสี
กับ สถาบันวิจัยด้านมาตรฐานและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
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พิธ�ลงนามข้อตกลง
กับคณะกรรมาธิการกำากับดูแลทางนิวเคลียร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

 พิธีลงนามข้อตกลงกับคณะกรรมาธิการกำากับดูแลทางนิวเคลียร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USNRC) 
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อสนเทศทางวิชาการและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยไทย
ได้ประโยชน์จากการส่งผู้เช่ียวชาญมาให้คำาแนะนำาในการประเมินความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์และ
ถ่ายทอดความรู้รวมถึงและได้รับการสนับสนุนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานด้านการประเมินความปลอดภัย
มาอย่างต่อเน่ือง
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สรุปผลการดำาเนินการกิจกรรมด้านนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

การดำาเนินการตามพันธกรณีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
จำ�นวน 13 เร่ือง

โครงการความร่วมมือในอนาคต (ระหว่างการดำาเนินการ) 
จำ�นวน 3 เร่ือง

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของ IAEA  
จำ�นวน 253 ร�ย

การเข้าร่วมประชุมและเตรียมการประชุมระดับนานาชาติท่ีสำาคัญ 
จำ�นวน 17 คร้ัง

การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนาท่ีประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพโดย
ปส. นำาเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
จำ�นวน 9 เร่ือง



รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace | 37 |รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace | 37 |

การพัฒนากฎหมายนิวเคลียร์

 สาํนกังานปรมาณเูพือ่สนัติในฐานะหน่วยงานกาํกบัดแูลความปลอดภยัดา้นนวิเคลยีร์และรงัสี
ของประเทศ ได้ดําเนินการและผลักดันพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และ
จัดทํากฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้อง ให้มีผลบังคับใช้อย่างเปนรูปธรรม เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศเกิดความปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และ
เปนการคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม

 1. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 และมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติต้องดำาเนินการยกร่างกฎหมายลำาดับรองท่ีเก่ียวข้องจำานวน 49 ฉบับ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกำากับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน 270 วันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติ
มีผลบังคับใช้ 

 2. กฎหมายลำาดับรองซ่ึงต้องออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
จำานวน 49 ฉบับ ประกอบด้วย

 3. สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ยกร่างกฎหมายลำาดับรองแล้วเสร็จจำานวน 45 ฉบับ

 4. จัดประชุมอนุกรรมการกฎหมายฯ และการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว 

 5. การรับฟังความเห็นผ่านการประชุม เว็บไซต์ และจัดทำาหนังสือถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 6. อยู่ระหว่างนำาร่างกฎหมายเสนอ คณะรัฐมนตรี จำานวน 13 ฉบับ และอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา จำานวน 7 ฉบับ 

(1) กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ออกโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

จำานวน 27 ฉบับ

(2) กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีอำานาจออกได้เอง

จำานวน 14 ฉบับ

(3) ระเบียบ/ประกาศโดยคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำานวน 5 ฉบับ

(4) ประกาศสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำานวน 3 ฉบับ

รวม 49 ฉบับ
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สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
การพัฒนากฎหมายของสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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• ประเด็นปัญหาอุปสรรค

 การบังคับใช้กฎหมายหลังจากหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 อาจทำาให้มีผู้รับบริการตามกฎหมายเกิดความไม่สะดวก 
และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

• ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

 ปส. ได้ดำาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประกาศใช้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 ในทุกภูมิภาค และดำาเนินการอำานวยความสะดวกในการให้บริการมากข้ึน เช่น การย่ืน
คำาขอใบอนุญาต ลดข้ันตอนการขอใบอนุญาต

• กิจกรรมดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • ปรับปรุงระบบ e-license ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้  
 • ในการออกใบอนุญาต ปส. ได้จัดต้ังคณะทำางานกล่ันกรองใบอนุญาตข้ึนเพ่ือพิจารณา
คำาขอรับใบอนุญาตก่อนนำาเสนอ ลปส. เพ่ืออนุญาต จึงทำาให้การออกใบอนุญาตของ ปส. เป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำาหนด

ด้านกฎหมาย
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ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

• ประเด็นปัญหาอุปสรรค

 พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ท่ีมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560  
ส่งผลกระทบให้เกิดการคัดค้านและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงการทันตแพทย์ ทำาให้มีข่าวท่ีบิดเบือน
ข้อเท็จจริง

• ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

 จัดทำาแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองดังกล่าว 
แก่ผู้ได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม

• กิจกรรมดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือลดความกังวลและปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
ในอนาคตดังน้ี 
 1. ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ในประเด็นท่ีคลาดเคล่ือน
อย่างเร่งด่วน
 2. ข้อมูลข้อเท็จจริงรายละเอียดของกฎหมายลำาดับรองท่ีออกตาม พ.ร.บ.ฯ ให้เป็นท่ีเข้าใจ
ตรงกัน
 3. เจตนารมณ์ของกฎหมาย และประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับตามมาตรฐานสากล
 4. การดำาเนินตามกฎหมายอย่างโปร่งใสในทุกข้ันตอน
 5. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดข้ึนในสังคมไทย เป็นต้น
 นอกจากน้ีควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจและให้ประชาชนตระหนักต่อความปลอดภัย
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีรูปแบบกิจกรรมท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

• ประเด็นปัญหาอุปสรรค

 การกำากับดูแลความปลอดภัย การเฝ้าระวัง และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ของประเทศยังไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดเคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

• ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

 • ปส. ได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการให้สอดรับกับนโยบายสำาคัญท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี และพัฒนาเทคนิควิธีการกำากับ
ดูแลความ ปลอดภัย การเฝ้าระวัง และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้มีประสิทธิภาพมาก
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียด พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
แก่บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง รวมท้ังประชาชนท่ัวไป

• กิจกรรมดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • ดำาเนินการจัดทำาแผน ให้คำาแนะนำา ติดต่อประสานงาน และร่วมฝึกซ้อมการเข้าระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในและต่างประเทศ 
 • ดำาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการทาง นิวเคลียร์และรังสีท่ัวประเทศ 
 • เตรียมความพร้อมในการร่างกฎหมายระดับรอง เพ่ือบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ตามมาตรฐานสากล  รวมท้ังเผยแพร่ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 แก่สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี ครอบคลุม ท้ัง 4 ภูมิภาค
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ด้านการพัฒนาบุคลากร

• ประเด็นปัญหาอุปสรรค

  ปส. จำาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะท่ีจำาเป็นรองรับ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

• ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

 จัดทำาแผนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะท่ีจำาเป็นอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีเกิดความปลอดภัย 
ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีโดยพัฒนาบุคลากรด้านการกำากับดูแลใน 4 ด้าน
  ได้แก่ (1) ด้านกฎหมาย 
  (2) ด้านเทคนิค 
  (3) ด้านกำากับดูแลความปลอดภัย 
 และ  (4) สมรรถนะส่วนบุคคล

• กิจกรรมดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ดำาเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการกำากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอก จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหาร
จัดการองค์ความรู้ขององค์กร (Knowledge management: KM) และประเมินสมรรถนะบุคลากร
ตามตำาแหน่งงาน เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศในอนาคต

การจัดการความรู้
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ด้านการวิจัยและพัฒนา

• ประเด็นปัญหาอุปสรรค

 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาระบบกำากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี มีข้อจำากัด เน่ืองจากจำาเป็นจะต้องใช้งบประมาณจำานวนมาก จึงไม่สามารถผลิตงานวิจัยได้
เพียงพอและทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ประกอบกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์เส่ือมสภาพ
ทำาให้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

• ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

 ปส. ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาวิจัยด้านการกำากับดูแลความปลอดภัย
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จากท้ังในและต่างประเทศ พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงานให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี และจัดทำาแผนการซ่อมบำารุงเคร่ืองมือให้เหมาะสม

• กิจกรรมดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ดำาเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการกำากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอก จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหาร
จัดการองค์ความรู้ขององค์กร (Knowledge management: KM) และประเมินสมรรถนะบุคลากร
ตามตำาแหน่งงาน เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศในอนาคต
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน 
 ใบสั่งซื้อ / 

สัญญา 
 เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตการผลักดันข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี

     งบดำาเนินงาน    11,197,725.00         607,160.65     9,601,533.84       989,030.51 

     งบลงทุน           2,675.00                    -             2,675.00                  -   

     งบอุดหนุน    56,558,000.00                    -      56,557,319.57             680.43 

     งบรายจ่ายอื่น     2,002,800.00                    -       1,862,015.48       140,784.52 

ผลผลิตการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

     งบดำาเนินงาน    24,952,454.00       2,524,815.03    22,253,256.09       174,382.88 

     งบลงทุน    14,385,117.00       1,865,530.50    12,386,941.99       132,644.51 

     งบรายจ่ายอื่น                    -   

ผลผลิตประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

     งบดำาเนินงาน     7,111,889.00           35,000.00     6,815,306.43       261,582.57 

     งบลงทุน        307,840.00         285,101.50         22,737.50                1.00 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี

     งบลงทุน  142,968,000.00    136,933,360.00     6,034,640.00                  -   

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

     งบบุคลากร  109,834,700.00                    -    109,844,933.25        (10,233.25)

     งบดำาเนินงาน     2,894,500.00                    -       2,666,692.75       227,807.25 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี    1,020,300.38

     งบดำาเนินงาน     5,634,600.00         118,770.00     5,273,018.23       242,811.77 

     งบลงทุน     9,020,000.00                    -       8,291,895.00       728,105.00 

     งบรายจ่ายอื่น        156,200.00                    -          106,816.39         49,383.61 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 

     งบดำาเนินงาน     1,348,000.00                    -       1,279,313.20         68,686.80 

     งบลงทุน    17,152,000.00       7,500,000.00     9,652,000.00                  -   

รวม  142,968,000.00                 -     136,933,360.00     6,034,640.00     1,020,300.38 
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หมายเหตุ    

 1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
              จำานวน 405,526,500 บาท 

 2. สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันโดยสำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
              เป็นเจ้าของงบประมาณ ดังน้ี 
            2.1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสถานี เฝ้าระวังภัยทางรังสี จำานวน 14 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยและ
                           ส่วนราชการตามจังหวัดต่างๆ เป็นผู้ดำาเนินงานแทน วงเงิน 792,000 บาท แบ่งเป็น 
                           กรณีอยู่ในระบบราชการ จำานวน 6 สถานีเป็นเงินจำานวน 342,000 บาท                      
                           และกรณีอยู่นอกระบบราชการ จำานวน 8 สถานี (เป็นเงินจำานวน 450,000 บาท    
            2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการในคลัสเตอร์ “โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ”
                           โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ดำาเนินงานแทน วงเงิน 100,000 บาท  

 3. สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันโดย ปส. เป็นผู้เบิกแทน ดังน้ี 
            3.1 ค่าใช้จ่ายสำาหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและประสานงานประจำาศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจำาภูมิภาค
                           โดยสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) เป็นเจ้าของงบประมาณ 
                           วงเงิน 173,760 บาท 
            3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การกำากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
                           ในสถานประกอบการคลินิกท่ีมีไว้ในครอบครองซ่ึงเคร่ืองกำาเนิดรังสี 
                           โดยสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)  เป็นเจ้าของงบประมาณ
                           วงเงิน 636,000 บาท ซ่ึงมีการโอนกลับเงินงบประมาณแทนกันจำานวน 120,613.39 บาท 
            3.3 ค่าใช้จ่ายเพ่ือดำาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้าน วทน. กับประเทศในประชาคมอาเซียนปี 2560 
                           วงเงิน 350,000 บาท
 
 4. ยอดงบประมาณ งบสุทธิท่ีแสดงเป็นยอดท่ีได้รับจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
              ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงได้มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณแล้ว 

 5. ช่องการเบิกจ่ายได้รวมรายการเบิกแทนกรณีอยู่ในระบบราชการ จำานวน 342,000 บาท ไว้แล้ว
 
 6. สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันตได้รับการจัดสรรงบกลาง บุคลากร เพ่ิมเติมในเดือนกันยายน 2560 
              จำานวน 94,023.25 บาท  
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ส่วนที่

3 ผลงานเด่นในรอบปี 2560

ศูนย์บริการร่วม ปส. 
(One Stop Service)

คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (พนส.)

พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560-2562

สถานีเฝ้าตรวจ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 
(Radiation Monitoring Station : RN 65)
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ศูนย์บริการร่วม ปส. (One Stop Service)

ด้านสถานท่ี 
ต้องเข้าถึงง่าย และสะดวก
ในการติดต่อขอรับบริการ

ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน

1

ด้านงานท่ีให้บริการ
ต้องสนองตอบความต้องการ 

ข้ันตอนการขอรับบริการ
ของประชาชน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

3

ด้านบุคลากร
ต้องมีจิตบริการ (Service Mind) 

การบริการมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ

2

ด้านอ่ืนๆ
ตามความเหมาะสม

โดยทุกๆ ด้านมีมาตรฐาน
ในการบริการประชาชน

4

 ศูนย์บริการร่วมสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (One Stop Service) เปนหนึ่งใน 52 หน่วยงาน
ของสว่นกลาง (กรงุเทพมหานคร) ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารของศูนยร์าชการ (GECC) 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ซ�่งสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆ ไม่ว่าจะเปน
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงอย่างครบถ้วน 

โดย ปส. จะเน้นหลักการทำางานที่สำาคัญ
ของการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้



รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace | 49 |รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace | 49 |

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปส. รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : 
GECC) ประจำาปี พ.ศ. 2560 ในวันท่ี 21 กันยายน 2560 จากสำานัก-
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพ่ือเป็นการยืนยันมาตรฐานการให้
บริการ เพราะทุกข้ันตอนของการให้บริการ ปส. จะคำานึงถึงความรวดเร็ว
 ลดข้ันตอนการทำางานให้มากท่ีสุด สามารถจบการให้บริการได้ ณ จุดเดียว
ท้ังน้ีเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ นอกจากน้ี ปส. ยังคำานึง
ถึงความสะอาด และความสวยงามของศูนย์บริการร่วม มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง อีกด้วย และท่ีผ่านมา ผู้รับบริการส่วนใหญ่
พอใจกับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม ปส.

        เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ปส. จึงได้จัดทำาข้ันตอนการย่ืนคำาขออนุญาตและการให้
บริการ รวมท้ังใบคำาขออนุญาตประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำานักงาน 
www.oap.go.th  
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (พนส.)

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 67 ก 
วนัที ่5 สงิหาคม 2559 มผีลบงัคบัใช้เมือ่พน้กำาหนด 180 วนั
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือในวันท่ี 1 
กมุภาพนัธ ์2560 เปน็ผลให้ยกเลกิ พระราชบญัญตัพิลงังาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2508 รวมทั้งส้ินสุด
วาระคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และเป็น
คณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สนัติ (พนส.) โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี) 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)* เป็นประธานกรรมการ 
ผู้บริหารกระทรวงต่างๆ เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดใหม่ตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ต่อไป

* คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่  310/2559 ลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เร่ืองมอบหมายและมอบอำานาจให้  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำา
สำานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และ  กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรี และคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีทv38/2560 ลงวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ. 2560 เร่ืองปรับปรุงคำาสัง่การมอบหมายและมอบอำานาจฯ ได้ให ้
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปฏิบัติหน้า ท่ีในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
** ตามประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560
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 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
โดยม ีจำานวน 8 ครัง้ ตัง้แตเ่ดอืน กุมภาพนัธ ์2560 – 30 กนัยายน 2560 ซึง่คณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีรเ์พือ่สันต ิ
ได้มีมติที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ท่ีเก่ียวกับร่างกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ

2. เห็นชอบกฎหมายลำาดับรองท่ีออกโดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ตามอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
จำานวน 34 ฉบับ

3. เห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ จำานวน 6 คณะ

4. ให้คำาแนะนำาเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการออกใบอนุญาตเคร่ืองกำาเนิดรังสีสำาหรับงานทาง
ทันตกรรม

5. เห็นชอบการมีคำาประกาศสำาหรับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และ/หรือ
การเสนอเร่ืองสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ



| 52 | รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ ได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายด้านนิวเคลียร์ของประเทศท่ีล้าหลังกว่า 50 ปี คือ
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 จนกระท่ังนําไปสู่การบังคับใช้ “พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559” ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 พระราชบัญญัติน้ีได้รับ
การผลักดันจากหลายภาคส่วน ด้วยระยะเวลาอันยาวนานเกือบ 10 ปี รวมท้ังหน่วยงานองค์กร
ระหว่างประเทศท่ีให้การสนับสนุนด้านข้อมูล อาทิ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency: IAEA) สหภาพยุโรป (European Commission: EU) 
ซ�่งมีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนท่ีถูกต้องทุกประการ กฎหมายท่ีบังคับใช้น้ี เพ่ือประโยชน์
ในการคุ้มครองประชาชน ส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากล โดยมี ปส. เปนหน่วยงาน
บังคับใช้ โดยดําเนินการกํากับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
(รังสีชนิดท่ีก่อให้เกิดไอออน) ออกใบอนุญาตผลิต ครอบครอง ใช้ นําเข้าส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียร์  เคร�่องกําเนิดรังสี การต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ การควบคุมเช�้อเพลิง
นิวเคลียร์ และเช�้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการทํา หร�อ
ผลิตข�้นเองภายในประเทศ ทําให้สามารถกํากับได้ต้ังแต่ต้นทาง สามารถดูแลความปลอดภัยท้ังระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ท่ีผ่านมาพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
(กฎหมายฉบับเดิม) ไม่ได้ระบุให้มีการกำากับดูแลเคร่ืองกำาเนิดรังสีไว้ 
ต่อมาจึงเกิดพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2508 ท่ีแสดง
ชัดเจนว่ามีการกำากับเคร่ืองกำาเนิดรังสี รวมถึงทางการแพทย์ด้วย แต่
เน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังไม่ได้ควบคุมต้ังแต่การนำาเข้า 
ครอบครอง จึงไม่สามารถทราบได้ว่าสถานท่ีแห่งใดมีการครอบครอง 
และใช้เคร่ืองกำาเนิดรังสีทางการแพทย์ ทำาให้ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างเต็มท่ี ด้วยเหตุน้ี พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 จึงได้ถูกปรับปรุงมาจากพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2508 เพ่ือควบคุมต้ังแต่
การนำาเข้า ครอบครองหรือใช้ ส่งออก รวมถึงการทำา หรือผลิตข้ึนเอง
ภายในประเทศ ทำาให้สามารถกำากับได้ต้ังแต่ต้นทาง จะสามารถดูแล
ความปลอดภัยท้ังระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นกฎหมายท่ีได้จัดทำาคำาแปลเป็นภาษาสากล (ภาษา
อังกฤษ) ได้แล้วเสร็จและได้ดำาเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ของกฎหมายได้ โดยเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 แล้วทุกประการ ซ่ึง พ.ร.บ. ฉบับน้ี
เรียกได้ว่าเป็น 1 ใน 2 ฉบับท่ีมีการแปลภาษาได้ครบถ้วนของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็น 1 ใน 84 ฉบับของประเทศไทย
อีกด้วย
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560-2562

 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ผลักดันการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ี 
ถือเปนบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยตามหลักนโยบายประเทศไทย 4.0 หร�อ Thailand 4.0 
โดยการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาเปนส่วนหน่ึงของการพัฒนาช่วยสนับสนุน
การผลิตหร�อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กลุ่มอุตสาหกรรม  ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรม อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนฉบับนี้ จะต้องทํางานบูรณาการร่วมกันตามแนวความคิดประชารัฐ 
เพ่ือให้แผนดังกล่าวขับเคล่ือนไปสู่ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนกรอบกําหนดทิศทาง
และส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และสนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัย 

และมีศักยภาพการแข่งขันในระดับนำาของกลุ่มประเทศอาเซ�ยน” 
โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์สําคัญ 4 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์
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4 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การกํากับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสร้าง

พื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ
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ประกอบด้วย 2 กลยุทธ

กลยุทธ์ที่ 3.1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ

กลยุทธ์ที่ 1.1: ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน 
นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.2: ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาท
สำาคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การผลิตและพัฒนากําลังคนและโครงสร้าง

พื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
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ประกอบด้วย 2 กลยุทธ

กลยุทธ์ที่ 2.1: บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ 
แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐาน
การกำากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 2.2: พัฒนาศักยภาพกำากับดูแลความ
ปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์
และรังสีตามมาตรฐานสากล

8 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การกํากับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ

กลยุทธ์ที่ 4.1: ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.2: สร้างความตระหนักและเผยแพร่
ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
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สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65  
(Radiation Monitoring Station : RN 65)

 สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (Radiation Monitoring Station : RN 65) 
ของประเทศไทยเปน 1 ใน 40 สถานทีัว่โลก และ 1 ใน 3 สถานีในภมิูภาคอาเซยีน (ไทย มาเลเซยี ฟลปิปนส์) 
และในตน้ป ี2561 CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) จะทําการติดต้ังระบบตรวจวดั
กาซเฉือ่ยรังส ี(Noble Gas System) ในประเทศไทยภายใตก้ารดาํเนนิงานของสาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ส่งผลให้สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 ของไทยกลายเปน 1 ใน 40 สถานีทั่วโลก และเปนหนึ่งเดียวของอาเซียน 
ที่มีศักยภาพสูงในการเฝ้าตรวจการทดลองระเบิดและอาวุธนิวเคลียร์ จากทั้งหมด 80 สถานีทั่วโลก

https://www.ctbto.org/tiles/pdf/CTBTO-Map-IMS-2017-09-04-All_Stations-Overview.pdf



รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace | 59 |รายงานประจำาปี 2560
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ Office of Atoms for Peace | 59 |

 การดำาเนินการของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำาแพงแสน จ.นครปฐม ได้เร่ิมจากท่ีประเทศไทยได้ลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty หรือ CTBT) เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2539
 กับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำาหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และ
กับรัฐภาคีอ่ืน โดยมีความตกลงร่วมกันว่าจะไม่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ หรือระเบิดนิวเคลียร์อ่ืนใดโดย ครอบคลุม
ท้ังบนดิน ใต้ดิน ใต้นำ้า และอวกาศ และต้องให้ความร่วมมือในการจัดต้ังเครือข่ายตรวจสอบการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ท่ัวโลก 

สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จ.นครปฐม
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้ดำาเนินการ
ตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญา CTBT จนพร้อมใช้งานอย่างเป็นทางการ 
โดยการจัดตั้งสถานีที่เกี่ยวข้องดังนี้

สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (Radionuclide Monitoring Station : RN 65 )                        
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นครปฐม

1

1

2

3
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ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเอ็น 171 (National Data Center; NDC N171) 
ณ สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)

กทม.

3

สถานีตรวจวัดความส่ันสะเทือนของพิภพพีเอส 41 (Primary Seismic Station; PS41) 
ณ สถานีวัดความส่ันสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดำาเนินงานของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ

เชียงใหม่

2
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 ดำาเนินการเฝ้าตรวจจากเหตุความไม่สงบบนคาบสมุทรเกาหลี ปส. ได้ติดตามความเคล่ือนไหวอย่างต่อ
เน่ืองร่วมกับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO : Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) ประเทศไทยมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง และเตรียมรับสถานการณ์
ทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีอาจเกิดข้ึนผ่านสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีประจำาสถานี 
(Local Station Operator) ทำาการเก็บ เตรียม และวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างอนุภาคในอากาศพร้อมกับ
ส่งผลการวัดไปยังศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Center : IDC) ณ สำานักงานใหญ่ของ CTBTO 
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นประจำาทุกวันเพ่ือทำาการวิเคราะห์ผลการวัดหลังจากการวิเคราะห์ผล จะส่งข้อมูล
กลับมายังประเทศไทย ซ่ึงในข้ันตอนน้ีจะทำาให้สามารถตรวจรู้ได้หากมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ข้ึนท่ัวโลก โดยจะ
ยืนยันผลร่วมกับเทคโนโลยีเฝ้าตรวจแบบอ่ืนๆ ของ CTBTO อาทิ สถานีตรวจวัดความส่ันสะเทือนของพิภพพีเอส 41

ผลงานการเฝ้าตรวจการทดลองระเบิดและอาวุธนิวเคลียร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รวบรวมและเรียบเรียงโดย
กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สำานักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู

จัดทําโดย
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ที่
บริษัท หนึ่งล้านไอเดีย ดีไซน์ จำากัด
เลขที่ 14 ซอยเอกชัย 76 แยก 2 
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รายงานประจําปี

2560
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