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 นับถอยหลัง.. ปส. เปนเจาภาพการประชุมประจำป

ครั้งที่ 6 ASEANTOM 2019

             นางสาววิไลวรรณ ตันจอย ลปส. และ ดร.ภูเวียง 
ประคำมินทร อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือวาดวยการใชประโยชนขอมูลแผนดินไหวและ
ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา  โดยมีนางรัชดา เหมปฐวี รอง ลปส. 

และวาที่รอยตรี  ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย  รองอธิบดีกรมอุตุ

นิยมวิทยา  เปนสักขีพยาน พรอมดวยผูบริหาร ขาราชการ 

เจาหนาที่ ปส.  และกรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)  โดยการแลก
เปลี่ยนขอมูลระหวางทั้งสองหนวยงานในครั้งนี้ จะทำใหปส. 

สามารถใชขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณการแพร
กระจายของสารกัมมันตรังสีที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทาง

นิวเคลียรและรังสีไดอยางถูกตองและแมนยำ  ทำใหสามารถ
วางแผนรับมือกับผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความ

ปลอดภัยตอประชาชนและสิ่งแวดลอม     อานรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ http://www.oap.go.th/pr/3477-2019-05-30-07-14-49

              นางรัชดา  เหมปฐวี รอง ลปส. ไดรับมอบหมาย

จาก นางสาววิไลวรรณ  ตันจอย  ลปส. ใหการตอนรับคณะ

 อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนยราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ 9

 ในโอกาสเขาตรวจประเมินมาตรฐานในพื้นที่การใหบริการ
ศูนยราชการสะดวกของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำป

พ.ศ. 2562 ถือเปนการแสดงศักยภาพการใหบริการดานการ

 กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีอยางครบ

 วงจรอยางเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว
อาทิ การขอรับใบอนุญาต ครอบครองหรือใช วัสดุกัมมันตรังสี 

เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร การสอบเทียบเครื่องวัด
รังสี เพื่อรักษาและพัฒนามาตรฐานการใหบริการแกประชาชน

ที่ดียิ่งขึ้นตอไป     อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.

oap.go.th/pr/3495-gecc-2562 

ปส. จับมือ กรมอุตุฯ รวมใชประโยชน

ขอมูลแผนดินไหวและอุตุนิยมวิทยา
     ปส. ยืดอก! โชวศักยภาพรับการประเมินมาตรฐาน

     ศูนยราชการสะดวก (GECC) ประจำป พ.ศ. 2562
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                          ปส. ตรวจวิเคราะหการดพลังงานดวย
เทคนิคทันสมัยอยางละเอียด ณ จุดที่ระยะหางจากแผนการด 

 1 เซนติเมตร พบระดับรังสีสูงกวาคาขีดจำกัดของการไดรับ

ปริมาณรังสีสำหรับประชาชนทั่วไปในระยะเวลา 1 ป  (ตาม

 กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. 2561)  ทั้งนี้
เฉพาะกรณีตัวอยางที่มีความสมบูรณไมแตกหักจะไมพบการ

เปรอะเปอนทางรังสีที่พื้นผิวดานนอก  หากนำไปผสมน้ำดื่ม

มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงเปนโรคราย ย้ำประชาชนไมควรมีไว

ครอบครอง     อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.oap

 .go.th/pr/3599-4-7

ปส. เผยผลตรวจการดพลังงานพบคาระดับรังสี

 สูงกวาขีดจำกัด ประชาชนอยาเสี่ยงรับรังสีโดยไมจำเปน

HOT 
ISSUE

                ขอเชิญชวนชาวปส. ทุกคนรวมขับเคลื่อนและ

เปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมภายใตการดำเนินงานของปส.

 รวมทั้งกิจกรรมการประชุม  “the 6th Annual Meeting 

  of The Asean Network  of Regulatory Bodies on 
Atomcenergy (ASEANTOM)  and Technical Session 
on Nuclear Security in Asean” ในวันที่ 1 - 4 ก.ค. 2562

ที่จะถึงนี้ รวมกับเครือขายอาเซียนอีก 9 ประเทศ ไดแก

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส

สิงคโปร และเวียดนาม
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OAP
อย่าพลาด

ร่วมโหวตกิจกรรม 
“คนดี คนเก่ง ของ ปส.”

     ได้ทุกเดือน

ขอแสดงความยินดีกับ “คนดี คนเกง ของปส.” 

        ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับ “คนดี คนเกง ของปส.” 

        ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

 ปส. เดินหนาตอเนื่อง จัดสัมมนากฎหมายนิวเคลียร 

( ฉบับแกไข) กอนบังคับใชเต็มรูปแบบ 1 ก.ย. 2562

เชิญชวนขาราชการ ปส. ทดลองเขาตรวจสอบ

               ขอมูลทางระบบ DPIS 

ฉบับแกไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลบังคับใชเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ก.ย.

2562     อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.oap.go.th

/pr/3497-thailand-4-0-4

        นางสาววิไลพร  สังเกตุ

            เจาหนาที่พิมพดีด

     ขอแสดงความยินดี

คนดี คนเก่ง ของปส.
คนดี คนเก่ง ของปส.
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ขาวแวดวง ปส. กับ 
บก. อะตอม พบกันทุกเดือน
      ติดตามดวยนะครับ!!

จัดทำโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th

        นางสาวทัศนีย  สายเงิน

       นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร

     ขอแสดงความยินดี

คนดี คนเก่ง ของปส.
คนดี คนเก่ง ของปส.

http://dpis.oap.go.th:8080/

DATA A

กรอก

ขอมูล

Username : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

Password  : DDMMYYYY

DATA B

ตรวจสอบ

เงินเดือน

 ที่เลื่อน

1. กดแถบ   “เงิน”   ดานซายมือ 
2. กดแถบ   “แสดงรายละเอียด”  
3. จะพบตาราง ใหตรวจสอบชองประเภท

การเคลื่อนไหวรายการสุดทายกดเลือกไฟล

 PDF   (หนังสือแจงผลการเลื่อนเงินเดือน)

DATA C

หากทานใดไมสามารถเขาระบบได หรือพบวา

ขอมูลไมตรง หรือมีการเพิ่มประวัติการฝกอบรม

 โปรดติดตอ สลก.กกจ. 

ติดตอ

เปดโผ! รมว.อว. คนแรก

                       ประกาศคณะรัฐมนตรี : 

          ดร. สุวิทย เมษินทรีย เปนรัฐมนตรี

           วาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

          วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

             ปส. จัดสัมมนา “รูเทาทัน

กฎหมายนิวเคลียร อยูอยางปลอดภัย

ในยุค  Thailand  4.0” ทั่วภูมิภาค 

ทั้ง 4 ครั้ง  ไดแก กรุงเทพฯ จ.ระยอง

จ.ลำปาง จ.นครราชสีมา และในวันที่

24 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 5 ที่จ.สงขลา เพื่อ
เรงเตรียมความพรอมและเสริมความรู

 ความเขาใจในสาระสำคัญและแนว
ปฏิบัติภายใตพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และ

นับถอยหลัง ยลโฉม Logo อว.

                              อว. จัดการประกวดตราสัญลักษณ 

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” 
โดยกำหนดใหตราสัญลักษณมีรูปตรา “พระวชิระ” ซึ่งเปนตรา

ประจำในหลวง รัชกาลที่ 6  ผูทรงเปนองคผูใหกำเนิดและ
บุกเบิกการอุดมศึกษาของประเทศ  และสื่อถึงความเปนไทย 

ทันสมัย และสะทอนภารกิจของ อว.     ติดตามรายละเอียด

ที่ www.mhesi.go.th 

#3 ลำปาง

#4 นครราชสีมา

#2 จ.ระยอง

#5 จ.สงขลา

#1 กทม.     หลังจากการเขาระบบ

    แลวใหทำการเปลี่ยน

       รหัสใหมดวย


