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                    ูนย�บรการเบ็ดเสร็จ
              O e o  er e มใหม�

             1 ม.ค. 63 เชิญชวนชาวปส. 

                  "ยืดอกพกถุง(ผา)"

       กป . ย�าย ี่ ำการใหม�  อาคาร 10 
พร�อมตอบสนองเหตุ ุกเ ินนิวเคลียร�-รังสี 2  ม.                    ปส.  p at  

- เว็บไซต�ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร� ประกาศคณะกรรมการ

พลังงานนิวเคลียร�เพ�่อสันติ เร�่อง การจัดทำรายงานว�เคราะห�

ความเหมาะสมของพ�้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 

                   ปส.  p at  

ติดตามข�าวสารกิจกรรมได�ที่ ติดตามข�าวสารกิจกรรมได�ที่ ติดตามข�าวสารกิจกรรมได�ที่ ติดตามข�าวสารกิจกรรมได�ที่      

ยังมีข�าวสารที่น�าสน จ
       นหน�าต�อไปนะครับ

- เว็บไซต�ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร� ประกาศสำนักงานปรมาณู

เพ�่อสันติ เร�่อง หลักเกณ �การนำวัสดุกัมมันตรังสีกลับไปใช�

ประโยชน�ด�านอื่น ๆ หร�อโอนวัสดุกัมมันตรังสีให�ผู�อื่นไปใช�

ประโยชน� พ.ศ. 2563 

- Download  วารสารปรมาณูเพ�่อสันติ ฉบับใหม� 

            20 ป โคบอลต�-60  ได�แล�ววันนี้ ได�แล�ววันนี้

- เว็บไซต�ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร� ประกาศสำนักงานปรมาณู

เพ�่อสันติ เร�่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ�าหน�าที่

ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร�เพ�่อสันติ พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2563

     ปส. ปรับรูปแบบศูนย�บร�การเบ็ดเสร็จ One Sto  Se ice  

 เพ�่อพัฒนาสู�การเป�นศูนย�ราชการสะดวก ( o e nment Easy 

 Contact Cente   ECC) อย�างเต็มรูปแบบ โดยรวบรวมงาน

 บร�การด�านต�าง ๆ มาไว� ณ จดเดียวกัน เพ�่ออำนวยความสะดวก

 แก�ผู�รับบร�การและสร�างประสิทธิภาพในการทำงานแบบครบวงจร 

 ดังนี้  

- การขอรับใบอนุญาต

- การสอบเทียบมาตรฐานเคร�่องวัดรังสี

- งานรับหนังสือภายนอก

- การบร�การงานคลังและพัสดุ

- ศูนย�ข�อมูลข�าวสารราชการของ ปส.

       

    กลุ�มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร�และรังสี (กปฉ.) 

ย�ายสถานที่ทำการใหม�ไปยัง อาคาร 10 ชั้น 1 เพ�่อจัดตั้งเป�น

ศูนย�กลางการประสานงานและบร�หารจัดการกรณีฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร�และรังสี โดยภายในประกอบด�วยส�วนต�าง ๆ อาทิ 

มุมนิทรรศการ ห�องประชุมเตร�ยมการรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ส�วนจัดเก็บอุปกรณ�และเคร�่องมือ รวมทั้งเคร�่องมือสื่อสาร

ในการระงับเหตุ โดยพร�อมตอบสนองต�อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร�

และรังสี ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต�อประสานงานได�แล�ววันนี้

ที่หมายเลข 3104 และ 3107

 

ซึ่งนอกจากการบร�การที่ครบวงจรแล�ว ปส. ยังคงมุ�งเน�นให�

มีการปฏิบัติตามมาตรการเพ�่อช�วยป�องกันและลดการแพร�

ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย�างต�อเนื่องอีกด�วย

ปส. มีความพร�อมตอบสนองเหตุ 24 ชม. 

      แม�ในสถานการณ� COVID-19
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              O e o  er e มใหม�
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                     ปส. การ�ดไม�ตก
คงแนวปฏิบัติเพ�่อป�องกันการระบาด COVID-19

             1 ม.ค. 63 เชิญชวนชาวปส. 

                  "ยืดอกพกถุง(ผา)"

                      อาคารปฏิบัติการด�านนิวเคลียร�และรังสี
                     ความมุ�งมั่นตั้งใจ สู�ความสำเร็จ
                                  
                                      
       

            ปส. ขยายเวลาปฏิบัติงาน Work from Home
                            1-30 มิถุนายน 2563
        
   

ท�ามกลางสถานการณ�การระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม�สิ�นสุด 

ปส. จ�งให�ความสำคัญในการป�องกันและช�วยลดการระบาด

ของเชื้อ COVID-19 อย�างต�อเนื่อง เพ�่อความปลอดภัย

ของบุคลากรและผู�มารับบร�การ 

ในการนี้ ขอความร�วมมือชาว ปส. ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ

ต�าง ๆ จนกว�าสถานการณ�จะกลับสู�สภาวะปกติ ดังนี้

1. วัดอุณหภูมิร�างกายก�อนเข�าพ�้นที่ ปส.

2. ใส�หน�ากากอนามัยหร�อหน�ากากผ�า

3. หมั่นล�างมือด�วยน้ำสะอาด หร�อแอลกอฮอล�เจล

4. เมื่อมาปฏิบัติงานใช�การสแกนใบหน�าแทนการสแกนลายนิ�วมือ 

    เพ�่อลดการสัมผัส

5. ปฏิบัติตามมาตรการ Social หร�อ Physical Distancing 

    ระหว�างกันอย�างน�อย 1 เมตร

6. งดหร�อเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู�มาก

7. ใช�เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน อาทิ E-mail หร�อ 

    E-meeting

8. ทำความสะอาดสถานที่ทำงานหร�อที่ประชุมก�อนและหลัง

    ใช�งาน

 

อาคารปฏิบัติการด�านนิวเคลียร�และรังสี ประกอบด�วย

1. ศูนย�ความเป�นเลิศด�านการว�จัยและพัฒนาสำหรับการกำกับ

    ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร�และรังสี 

2. ศูนย�เฝ�าระวัง เตร�ยมความพร�อม และตอบโต�สถานการณ�

    ฉุกเฉินทางนิวเคลียร�และรังสีแห�งอาเซียน

3. ศูนย�กลางด�านมาตรว�ทยารังสีก�อไอออนของภูมิภาคอาเซียน

4. ศูนย�ประสานงานความร�วมมือทางว�ชาการกับทบวงการ

    พลังงานปรมาณูระหว�างประเทศ และองค�การระหว�างประเทศ

    อื่น ๆ

          รู�จักกับบุคลากรใหม�

  นางสาวสุชญา ขจรโชติพงศ�

นักว�ชาการเผยแพร� ปก. (กยผ.)

 นายศรัณยพงศ� โวหารเดช

 นายช�างไฟฟ�า ปง. (สลก.)

   นางสาวเบญญาภา อุดมสอาด

        นักฟ�สิกส�รังสี (กอญ.)

          นายไพรัช เนียมน�อม

        เจ�าหน�าที่ธุรการ (สลก.)

    โครงการก�อสร�างอาคารปฏิบัติการด�านนิวเคลียร�และรังสี 

มีความก�าวหน�า โดยด�านโครงสร�างเสร็จเร�ยบร�อยแล�วอยู�ระหว�าง

การดำเนินงานด�านสถาป�ตยกรรมและงานระบบให�แล�วเสร็จโดยเร็ว 

เมื่อโครงการเสร็จสิ�น ประเทศไทยจะมีห�องปฏิบัติการทางนิวเคลียร�

และรังสีีที่มีความถูกต�องแม�นยำอยู�ในมาตรฐานสูงสุด 

และมีการสร�างเคร�อข�ายความร�วมมือทางว�ชาการกับนานาชาติ 

สร�างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร�

และรังสีแก�ประชาชน ทั้งนี้เชื่อว�าด�วยความร�วมมือของบุคลากร ปส. 

และเคร�อข�ายจะร�วมผลักดันการทำงานให�ไปสู�ความสำเร็จได�

เพ�่อความต�อเนื่องในการป�องกันและลดการระบาดของ COVID-19 

ปส. ได�มีประกาศ ปส. ดังนี้

 1. ประกาศ ปส. ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 

เร�่อง แนวปฏิบัติในการป�องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธ�ใหม� 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

 2. ประกาศ ปส. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เร�่อง แนวปฏิบัติในการป�องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธ�ใหม� 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) โดยให�ขยายเวลา

ของการปฏิบัติงานที่บ�าน (WFH) ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิุนายน 2563 

หร�อจนกว�าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

            ปส. ขยายเวลาปฏิบัติงาน Work from Home

    พลังงานปรมาณูระหว�างประเทศ และองค�การระหว�างประเทศ      นางสาวเบญญาภา อุดมสอาด

        นักฟ�สิกส�รังสี (กอญ.)        นักฟ�สิกส�รังสี (กอญ.)
   ใส�หน�ากากอนามัย หมั่นล�างมือ

  และเว�นระยะห�างทางกายภาพ

          กันด�วยนะครับ
     

KEEP DISTANCE




