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จัดทำโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธ

ยังมีเรื่องราวที่นาสนใจ

    ในหนา ัดไปนะครับ      

     รมว.อว. เปดชอง Podcast* 

    เปลี่ยนปจจุบันใหทันอนาคต    

ติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th

 รัฐมนตรีที่แอคทีพในโลกโซเชียลที่สุดในตอนนี้ 

ดร. สุวิทย เมษินทรีย รมว.อว. เปดชอง Future 

Changer Podcast เปลี่ยนปจจุบัน ใหทันอนาคต 
 แนะนำนโยบาย อว. ที่สำคัญ ทั้งเรื่อง BCG MODEL

เรื่องอนาคตของเมืองไทย หรือตองการกาวใหทันโลก...

รถฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของ ปส. 

  ไดรับรองตาม พ.ร.บ. รถฉุกเฉินแลว 
นับถอยหลังสูกีฬาสีภายใน ปส. และ อว.!! 

         พรอมรวมสงแรงใจเชียรนักกีฬา

      รัฐมนตรี 4.0 EMERGENCY

     

     รถฉุกเฉินของ ปส. ไดรับการรับรองตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก 

     พ.ศ.2522 (รถฉุกเฉิน)แลว ซึ่งเปนประโยชนและสะดวกมากขึ้น

ใครไมอยากพลาดหรือตกเทรนด สามารถติดตามรับฟงขอมูล

  ไดที่ชอง Podcast และ Youtube : Future Changer 

หรือ   tpag  และ tw tt   t

1296
call

         o a t คือการ งรายการ านอินเตอรเนต 

ซึ่งจะเปนรายการที่แบงเปนตอน  สวนให จะเปนสื่อประเ ทเสียง 

           ที่เราสามาร ดาวนโหลดมาเกบไวในเครื่อง 

                 เพื่อ งแบบออ ไลนตอนไหนกได 

1

 ตามกฎหมายระบุเอาไววาผูขับขี่รถฉุกเฉิน 

         มีสิทธิตามกฎหมายในการใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ 

  การใชเสียงสัญญาณไซเรน การหยุดรถ-จอดรถในที่หามจอดรถ 

              สามารถขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนดได 

  พรอมรับมือ

สำหรับเหตุฉุกเฉิน

    ไดทันที 

 ควบคุมสถานการณที่เกิดขึ้น

ในการพิทักษความปลอดภัย

      ใหกับประชาชน

   และสิ่งแวดลอมไดงายขึ้น

OAP SPORT DAY

13 DEC 2018

                   กี าสี ายใน ปส. ประจำป 5  

                     

                

           

            

          ทุกสรีวมใจชาวปส. สีไหนกรักกัน

                มารวมสนุกกับกี าขวั ใจชาว ปส.  
    ฟุตซอล ปงปอง เปตอง หมากรุก ปาเปา และวอลเลยบอล

                    ไดแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป

          สีใดจะควาชัยในการแขงขัน มาลุนกัน!! 

                 ตั้งแตวันนี้ - 13 ธ.ค. 62
        ติดตามสีสันและความสนุกของการเชียรกี า

                   ในชวงเที่ยงของทุกวัน!!

    นส นก า อ  ประจำปน จะจัด น ันท  ธ  

    อเชิ ชา ปส  มาร มเปนส น นง นการแ ง ันก ากัน

   

    

        

                   ในชวงเที่ยงของทุกวัน!!                   ในชวงเที่ยงของทุกวัน!!

   เจาหนาที่สามารถ

เขาถึงพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

 ทางรังสีไดอยางรวดเร็ว 



OFFICE OF ATOMS FOR PEACE
สำนักงานปรมาณูเพือสันติ จดหมายข่าวปรมาณูเพือสันติ

ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
Newsletters

จัดทำโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธ

 ปส. ขานรับนโยบาลรัฐบาล 4.0

รวมพัฒนาระบบดิจิทัล
ปส. ปลื้มรับรางวัล

ยกเลิกใชสำเนาเอกสารราชการ

ติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th

ปส. สุดเจง ควาคะแนนเกรด A

กาวสูองคกรคุณธรรมและความโปรงใส

2

ขาวแวดวง ปส. กับ 
บก. อะตอม พบกันทุกเดือน
      ติดตามดวยนะครับ!!

    

              ปส. ตอบรับนโยบายรัฐบาล
    สนับสนุน งดเรียกรับสำเนาเอกสารราชการ  
      นำระบบฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร 

   โดยวิธีบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Counter er ce) 

         มาใชเชื่อมโยงฐานขอมูลบุคคลกับกรมการปกครอง 

      เชื่อมโยงฐานขอมูลนิติบุคคลกับกรมพั นาธุรกิจการคา 

      เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการใหบริการทุกดาน

         แกผูประกอบการและประชาชนที่มาติดตอราชการ

                 แทนการเรียกรับสำเนาบัตรตาง

      ลดขั้นตอนการกรอกขอมูลและเอกสารจำนวนมาก
  อาทิ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือขอตอใบอนุญาตตาง  

 การสอบขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี ( O) 

 การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี รวมทั้งการสอบบรรจุตาง

  0 ตุลาคม 25 2 ปส. รับรางวัลหนวยงานสนับสนุน

         นโยบายรัฐยกเลิกใชสำเนาเอกสารราชการ

                      จากนายกรัฐมนตรี

รางวัล ITA ระดับ A

เอกสารจำนวนมาก
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือขอตอใบอนุญาตตาง

 มารวมสราง

 art O P 

ใหดีที่สุดกันเถอะ

นับเปนความสำเร็จและความภาคภูมิใจ วา ปส. ดำเนินงาน

อยางโปรงใสและมีคุณธรรม สามารถสรางความเชื่อมั่นใน

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีอยางมี

ประสิทธิภาพ

 ผลสำรวจระดับความพรอมของ สพร. ประจำป 25 2 

พบวา ปส. มีระดับความพรอมในการขับเคลื่อนรัฐบาล

ดิจิทัลของหนวยงาน พรอมยกระดับคะแนนความพรอม

           ใหสูงขึ้นในทุกมิติ 

         

       

         

       

      
            

  
ปส. มีระดับความพรอมสูงถึง 

    . 5 คะแนน

      ดวยความมุงมั่นดังกลาว จึงทำให ปส. ไดรับรางวัลในครั้งนี้ 

 ปส. จะยังคงเดินหนาพัฒนางานและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ

 ดำเนินงานตอไป 

   ปส. มีคะแนนรวมสูงกวาคาเฉลี่ยของหนวยงาน

 ภายใตสังกัด อว. และสูงกวาคาเฉลี่ยของหนวยงาน

  ระดับกรม ไดแกตัวชี้วัดที่ 5 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 ความมั่นคงปลอดภัย และตัวชี้วัดที่  บริการภาครัฐ

         

       

  วิลเฮลม คอนราด เรินตเกน นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน

                คนพบรังสีเอกซ เปนคนแรกของโลก

                      

วันสำคัญทางวิทยาศาสตรในอดีต

8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1895

เดือนพฤศจิกายน

 

 ITA (Integrity&Transparency Assessment)

   คือ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย ป.ป.ช. 

              

ปส. รวมเขารับการประเมิน ประจำป 25 2

   ไดคะแนน 5.  ผลประเมินระดับ 


