
สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556 
สำ�นักง�นปรม�ณ

ูเพ
ื่อสันติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

AnnuAl 
RepoRt 

20132556

รายงานประจำาปี

O
ffi
ce

 o
f 
At
om

s 
fo
r 
Pe
ac
e 

Mi
nis

try 
of S

cience and Technology

สำ�น ักง�นปรม�ณูเพื ่อส ันติ กระทร
วงว

ิทย

�ศ
�ส

ตร
์แล

ะ เท
คโ

นโ
ลย

ี

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600  โทรส�ร 0 2561 3013
http://www.oaep.go.th

A n n u a l 
R e p o r t
2 0 1 3

Office of Atoms for Peace 
Ministry of Science and Technology



AnnuAl 
RepoRt 

20132556

รายงานประจำาปี

O
ffi

ce
 o

f A
to

ms
 fo

r P
ea

ce
 M

inis
try 

of S
cience

 and Technology

สำำน ักงำนปรมำณูเพื ่อส ันต
ิ กระ

ทรว
งวิท

ยำศ
ำส
ตร

์แล
ะ เท
คโ
นโ
ลย

ี



สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป	 3

	 	 ประวัติและความเป็นมา	 4

 	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	 5

 	 อ�านาจหน้าที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

	 	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พ.ศ.2545	 5

 	 โครงสร้างส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 6

 	 คณะผู้บริหารส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 7

 	 สรุปสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี		พ.ศ.2556	 8	

 	 อัตราก�าลังข้าราชการและบุคลากร	 8

 	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอ�านวยการ	 9

 	 ผลการด�าเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอ�านวยการ	

	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	 10

 	 การด�าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 12

 	 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

	 	 ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 14

ผลการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2556	 16

ผลงานส�าคัญในรอบปีงบประมาณ	2556	 33

 	 การพัฒนางานก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ด้วยระบบประกันคุณภาพ

	 	 มาตรฐาน	ISO	9001:2008	และ	IAEA-GS-R-3	 34

 	 โครงการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์ของอาเซียน	 36

 	 โครงการศึกษาและก�ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 40

 	 โครงการตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยจากรังสีกระเจิง

	 	 ของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด	Portable	ในโรงพยาบาล	 43

 	 โครงการวัดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการรับบริการทางรังสีวินิจฉัย	 46

 	 เครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน	 48

 	 ระบบจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทั่วประเทศ

	 	 และการรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีออนไลน์	 51

 	 การจัดท�าบทเรียน	E-Learning	หลักสูตรมาตรฐานในการอบรม

	 	 บุคคลที่ท�างานในบริเวณรังสีส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ตรวจตรา	 52

 

ภาพกิจกรรม	 53



ส่วนที่    1
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	 ปัจจบุนัหลายประเทศทัว่โลก	รวมทัง้ประเทศไทยได้มกีารน�าพลงังานนวิเคลยีร์มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากยิง่ขึน้	 

โดยแต่ละประเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์จะต้องมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่บริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

การใช้พลงังานนวิเคลยีร์เพ่ือมใิห้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิง่แวดล้อมภายในประเทศ		ซ่ึงประเทศไทยก็มหีน่วยงานท่ีท�าหน้าที ่

หลกัเช่นเดยีวกนัคอื	“ส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัต ิ(ปส.)” กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีซึง่จดัตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญตั ิ

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 พ.ศ.	 2504	 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส�านักนายกรัฐมนตรี	 (ฉบับท่ี	 8)	 พ.ศ.	 2504	 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษำยน 2504	 มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกรม	 โดยช่ือเมื่อแรกก่อตั้งคือ	“ส�ำนักงำน

พลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ”	มีบทบาทหลักในการศึกษาวิจัย	พัฒนาเผยแพร่ก�ากับและควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์	ภายใต้ 

ปณิธานที่จะพัฒนาวิทยาการด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

	 การริเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2505	นับเป็นก้าวแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ	จวบจนปัจจุบันประเทศไทยยังคงใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์	ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ด้านการแพทย์	 การเกษตร	 และอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ยังมีบทบาทส�าคัญในการประสานการด�าเนินงาน

หรือลงนามในสนธิสัญญาร่วมกับองค์กรต่างๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 เช่น	 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (IAEA)	 

อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติอย่างแท้จริง

	 ต่อมามกีารปรบัปรงุโครงสร้างระบบราชการ	เมือ่วนัที	่3	ตลุาคม	2545	ส�านกังานพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิจงึได้เปลีย่น

ชือ่เป็น	“ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต”ิ	สงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและเพือ่ให้ภารกจิการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ใน

ทางสันติเข้มแข็งขึ้นจึงได้ด�าเนินการเพื่อจะแยกการบริหารออกเป็น	2	องค์กร	องค์กรหนึ่งเป็นส่วนราชการ	ท�าหน้าที่เสนอแนะ

นโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล	 ใช้ช่ือ	 “ส�านักงานปรมาณู

เพื่อสันติ”	 กับอีกองค์กรหนึ่งเป็นองค์การมหาชนคือ	 “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ”	 ซึ่งเน้นภารกิจเรื่องความเป็นเลิศ

ในงานวิจัย	พัฒนา	และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์	เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ประวัติและความเป็นมา
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การก�ากับดูแลการใช้

พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	

และพันธกรณี

ยุทธศาสตร์ที่	2	การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ

การสร้างความตะหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู

ยุทธศาสตร์ที่	3	การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เพื่อการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากการ

ใช้พลังงานปรมาณู

วิสัยทัศน์

	 เป็นหนึง่ในองค์กรก�ากบัการใช้

พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน	

(To	 be	 one	 of	 the	 excellent	 

nuclear	 regulatory	 bodies	 in	

ASEAN)

1.	 พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู	 เพื่อน�าไป

สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

2.	ก�ากบัดแูลความปลอดภยัจากการใช้พลงังานปรมาณใูห้เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล

3.	 เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและ

พัฒนาด้านก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

4.		 ประสานงาน	 และด�าเนินการด้านพันธกรณีความตกลง

ระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู

5.	 เผยแพร่ความรู ้และสร ้างการมีส ่วนร ่วม 

ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน

ปรมาณูให้แก่ประชาชน

อ�านาจหน้าที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พ.ศ.2545

1.	 ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

2.	 ก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์

3.	 ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

4.	 เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู

5.	 ประสานงานและด�าเนินการด้านความร่วมมอืให้เป็นไปตามพนัธกรณกีบัองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ

6.	 ประสานงานและด�าเนนิการสนบัสนนุแผนงานความมัน่คงแห่งชาต	ิในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณู

7.	 ประสานงานและด�าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ในประเทศและต่างประเทศ

8.	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือตามที่กระทรวงหรือ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

พันธกิจ
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* หน่วยงำนที่ตั้งขึ้นภำยใน

โครงสร้างส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)
คณะกรรมการพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	(พปส.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพร.) กลุ่มตรวจสอบภายใน	(กตน.)

กลุ่มช่วยอ�านวยการ	(กชอ.)

ส�านักงานเลขานุการกรม	

(สลก.)

ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์	(สน.)

ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัย

ทางรังสี	(สร.)

ส�านักบริหารจัดการด้านพลังงาน

ปรมาณู	(สบ.)

ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานปรมาณู	(สส.)

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ	(ศท.)* กลุ่มงานด้านวิชาการ	(กวช.)*ศูนย์วิศวกรรม	(ศว.)*

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
เลขาธิการ

(1	ตุลาคม	2555	–	10	เมษายน	2556)

นำยสุพรรณ  แสงทอง
เลขาธิการ

(10	เมษายน	2556	–	ปัจจุบัน)

ดร.อัจฉรำ  วงศ์แสงจันทร์
รองเลขาธิการ

(1	ตุลาคม	2555	–	10	เมษายน	2556)

นำยวิเชียร  วงษ์สมำน
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

(29	ธันวาคม	2553	–	ปัจจุบัน)

คณะผู้บริหารส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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สรุปสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี		พ.ศ.	2556

งบรำยจ่ำย วงเงินที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ำย
%

เบิกจ่ำย/
งบได้รับ

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

คงเหลือ

งบบุคลากร 81,484,200.00 90,522,869.46 111.13 - -	9,068,669.46

งบด�าเนินงาน 76,548,706.00 58,530,992.13 79.46 16,733,461.81 1,244,252.06

งบลงทุน 47,611,744.00 16,873,380.93 35.44 30,159,577.00 578,786.07

งบอุดหนุน 370,700.00 37,024,099.54 99.88 - 45,900.46

งบรายจ่ายอื่น 5,611,450.00 3,833,526.02 68.32 1,750,000.00 27,923.98

รวม 248,326,100.00 206,841,868.08 83.28 48,683,038.81 - 7,171,806.89

อัตราก�าลังข้าราชการและบุคลากร

			ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยำยน  2556

ข้ำรำชกำร 

216 คน

ลูกจ้ำงประจ�ำ 

44 คน

พนักงำนรำชกำร  

65 คน
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	 การปฏิบัติงานใด	ๆ	 ให้บรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ได้น้ัน	 จะประกอบไปด้วยผลส�าเร็จการปฏิบัติงานของบุคคล

หลายภาคส่วนระดับต่าง	ๆ	ทั้งผู้น�าองค์กร	หัวหน้าหน่วยงาน	 

ผู้ปฏิบัติงาน	 นโยบาย	 สนับสนุนของหน่วยงานกลาง	 และ

ประชาชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ	 ซึ่งอาจปรากฏได้หลาย

ลักษณะของความร่วมมือบนพื้นฐานหลักที่องค์กรวางไว้	 

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่

ตามกรอบความก้าวหน้าในสายงานอาชพีเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิ์

ของงานควบคู่ไปกับการพัฒนาอื่น	ๆ	ขององค์กรด้วย

	 และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 

วิธีการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่	พ.ศ.2546	ก�าหนดให้องค์กร

ต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม	 วิธีการ	 และกระบวนการ

บรหิารราชการแผ่นดนิให้มุง่เน้นผลสมัฤทธิม์กีารวางมาตรการ

ในการก�ากับดูแลควบคุมที่เหมาะสม	 โดยอาศัยวิธีการจัด

ท�าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร	หรอืวธิกีารอืน่ใดเพือ่แสดง

ถงึภาระรบัผดิชอบต่อผลงาน	(Accountability	for	Results)	โดย

ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนกระบวนการ	และในปี	พ.ศ.2545-

2556	 ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาหน่วยงานให้มกีารปรบัโครงสร้างองค์กรเพือ่ให้ตอบ

สนองกับสถานการณ์ในปัจจุบนัและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ในอนาคต	 รวมทั้ง	 แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐก�าหนดให้

บุคคลแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันตามภารกิจโครงสร้างและ

อ�านาจหน้าที่ขององค์กรนั้น	ๆ	โดยทางส�านักงานปรมาณูเพื่อ

สนัต	ิได้ก�าหนดโครงสร้างและภารกจิเป็นกลุม่งานทีร่บัผิดชอบ

หลัก	และกลุ่มงานสนับสนุน

 งานด้านอ�านวยการ	เป็นงานสนบัสนนุ	ส่งเสรมิให้การ

บรกิารตามภารกจิหลกัของหน่วยงานบรรลตุามเป้าหมายทีว่าง

ไว้ได้อย่างถูกต้อง	รวดเรว็	และมปีระสทิธภิาพ	โดยจะขับเคล่ือน

องค์กรด้วยความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะและประสบการณ์

ส่วนบุคคลให้สัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ	 วางรากฐานการบริหาร	

จัดระบบงานให้บริการทุกด้านเพื่อให้มีประสิทธิภาพ	 พัฒนา

บุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีดี	 มีความซ่ือสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรม

จริยธรรม	ให้เกิดความตระหนักและมีแนวทางปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง	 สร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท�าให้

บคุลากรได้รบัความพงึพอใจในการท�างานสงูขึน้	โดยการเข้าไป

มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส�าคัญของ

องค์กร	 มีจิตส�านึกและมีส่วนร่วมในการแก้ไขสิ่งแวดล้อมการ

ท�างานให้ดีขึ้น	ด้วยการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนา

สิ่งแวดล้อมของตนเอง	 เพื่อนร่วมงาน	 และองค์กร	 จึงต้อง 

ส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูแ้ละท�างานร่วมกนัในองค์กร	ตลอดจน

สร้างขวัญก�าลังใจ	 เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและสามารถ

ขยายผลการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอ�านวยการ

9สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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กิจกรรม

ที่

วันที่

ด�ำเนินกิจกรรม
ชื่อกิจกรรมตำมโครงกำร / สถำนที่จัด

จ�ำนวน

ผู้เข้ำร่วม

1 3-7	ธันวาคม	2555 	 โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม	 เนื่องใน

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ	/	ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

300	คน

2 11	มีนาคม	2556 		 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การเสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจ 

ในด้านงานพัสดุ	/	ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

45	คน

3 25	–	29	มีนาคม	2556 	 งานนิทรรศการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	 /	 

ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

200	คน

4 9	เมษายน	2556 	 การประชมุเพือ่รบันโยบายจากเลขาธกิารส�านกังานปรมาณเูพือ่

สันติ	/	ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

300	คน

5 18	เมษายน	2556 	 การสมัมนาเรือ่ง	Paradame	Shift	การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ 

ก�าหนดทศิทางมุง่สูเ่ป้าหมายองค์กร	/	ณ	ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ

217	คน

6 25	เมษายน	2556 	 โครงการสบืสานวฒันธรรมวนัผูส้งูอาย	ุประจ�าปี	2556	และการ

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา	ปส.	/	ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

300	คน

7 26	เมษายน	2556 	 การสมัมนา	เรือ่ง	การส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญงิและ

ชาย	และฝึกปฏิบัติการป้องกันตัวเองจากภัยสังคม	/	ณ	ส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ

50	คน

8 21-23	มิถุนายน	2556 		 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	

และการพัฒนางานบริการอย่างมืออาชีพ	 /	ณ	 โรงแรมภูริมาสบีช	

โฮเทล	แอนด์	สปา	จังหวัดระยอง

104	คน

9 31	พฤษภาคม	2556 	 การฝึกอบรม	 เรื่อง	 การเสริมสร้างประสิทธิภาพเกี่ยวกับ

กฎหมายด้านการเงินการคลัง	/	ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

23	คน

10 10	กรกฎาคม	2556 	 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	ปส.	/	ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ

35	คน

11 1-31	สิงหาคม	2556 	 จัดซุม้เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ/	

ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผลการด�าเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอ�านวยการ	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.2556

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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กิจกรรม

ที่

วันที่

ด�ำเนินกิจกรรม
ชื่อกิจกรรมตำมโครงกำร / สถำนที่จัด

จ�ำนวน

ผู้เข้ำร่วม

12 22	สิงหาคม	2556 		 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การป้องกันอัคคีภัยและการ

ดับเพลิงเบื้องต้น	/	ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

64	คน	

13 30	สิงหาคม	2556 	 -	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2556	 เรื่อง	 การถ่ายทอด

นโยบายบริหารและการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร

	 -	 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์	ขวัญก�าลังใจและความสามัคคี

	 -	 มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับคัดเลือกเป็น

ข้าราชการผู้มีจริยธรรมดีเด่น	 และโล่รางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์แก่	

ปส.	

300	คน

14 สงิหาคม	2556	–	กนัยายน	

2556

	 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

สนับสนุน	 (ส่งไปฝึกอบรม	 ที่	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และที	่

Wallstreet	)

33	คน

15 ตลุาคม	2555	–	กนัยายน	

2556

	 ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอก	

ปส.จัด	 โดยใช้ค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

อ�านวยการ

9	คน

16 ตลุาคม	2555	–	กนัยายน	

2556

		 ปส.	ส่งข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างประจ�า	ไปรับการ

พฒันาทีห่น่วยงานอืน่จดั	ภายใต้งบค่าใช้จ่ายของ	ปส.	(ในประเทศ)	

137	คน

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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การด�าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรหรือธุรกิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโลกมีการ

เปลีย่นแปลงตลอดเวลา	องค์กรทีม่กีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเรว็	ย่อมท�าให้องค์กรสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไปได้	ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)	ได้ด�าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดังนี้

 1. กำรเผยแพร่ข้อมูลประชำสัมพันธ์ 

ผ ่ ำนทำง เว็บ ไซต ์  www.oaep .go . th  

ด�าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของ	ปส.	ให้รองรับกับ

ความต้องการของผู้ใช้งาน	 เพื่อให้การเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึง 

ผูใ้ช้ท่ีต้องการทราบข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัส�านกังานฯ	 

โดยแบ่งส่วนของเนื้อหาออกเป็นหมวดย่อย	

เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง	 เช่น	 ข้อมูลความรู้,	 ข่าว/

กิจกรรม,	 อบรมสัมมนา	 เป็นต้น	 อีกทั้งยังมี

กระดานสนทนาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้

เข้ามาพูดคุย	 สอบถามหรือร้องเรียน	 เรื่องต่างๆ	

เกี่ยวกับส�านักงานฯ	อีกด้วย

จ�ำนวนข่ำวประชำสัมพันธ์และบทควำม

รวม 374 รำยกำร

จ�ำนวนกำร Click เข้ำเว็บไซต์

รวม 449,683 pageview

จ�ำนวนผู้เข้ำชม 

127,164 คน

หมำยเหตุ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2555	–	30	กันยายน	2556

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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2. กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์กลำง

	 ได้จัดท�าระบบงานต่างๆ	เพื่อช่วยในการอ�านวยความสะดวกให้การด�าเนินงานของบุคลากรภายในส�านักงานฯ	เป็นไป

อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีความปลอดภัยสูงสุด	เช่น

 2.1 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ	ภายในส�านักงานฯ	ให้สามารถเชื่อมต่อระบบ

อินเตอร์เน็ตได้ด้วยความรวดเร็ว	 ภายในประเทศ	 20	Mbps	 และระหว่างประเทศ	 8	Mbps	 	 ซึ่งช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับ

ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

 2.2 ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ ได้จัดให้มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ของส�านักงานฯ	 เพื่อความปลอดภัยของ

ข้อมูลต่างๆ	ที่ไม่ต้องการเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ

 2.3 ระบบรักษำควำมปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการบุกรุกจากบุคคลที่ไม่หวังดีในการเข้ามาดึงข้อมูล	หรือเข้ามาแก้ไข

ข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่าย

 2.4 ระบบพิสูจน์ตัวตน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ	 ที่มีการรับส่งกันผ่านระบบเครือข่ายสามารถระบุชื่อผู้ส่งข้อมูลนั้นๆ	 ได้	 

หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ขัดกับกฎหมาย	ระบบพิสูจน์ตัวตนนี้จะช่วยให้ระบุผู้กระท�าความผิดได้

	 นอกจากนี้	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยในการประสานความร่วมมือในการให้บริการระบบงานต่างๆ	 ผ่านทาง

ระบบเครือข่ายอีกด้วย

3. กำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวม	5	หลักสูตร	ผู้เข้าอบรม	รวม	99	คน

ล�ำดับที่ หลักสูตร จ�ำนวนวัน จ�ำนวนคน ช่วงเวลำ

1 การดแูลและบ�ารงุรกัษาเครือ่งคอมพวิเตอร์ส�านกังาน

และการใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้น

3 25 5-7		กุมภาพันธ์	2556

2 การใช้งานโปรแกรม		MindManager 3 25 1-3		เมษายน		2556

3 การใช้งานโปรแกรม	Desktop	Author	(e-Book)				 3 25 16-18	กรกฎาคม		

2556

4 การใช้งานโปรแกรม	Desktop	Author	(e-Book)				 3 25 16-18	กรกฎาคม		

2556

5 การใช้โปรแกรมชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ	2010	(Tips	

and	Tricks	in	Microsoft	Office	2010)

3 25 3-5		กันยายน		2556

4. กำรให้บริกำรด้ำนซอฟแวร์และฮำร์ดแวร์

	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงระบบฮาร์ดแวร์	 และซอฟแวร์	 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน	 

ส�านักงานฯ	รวมถึงระบบเน็ตเวิร์ค	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	501	รายการ

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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ล�ำดับที่ ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย

ปี 2556

น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

12 เดือน  

ปี 2554 ปี 2555 ผลงำน คะแนนประเมินตนเอง

มิติภำยนอก (น�้ำหนัก : ร้อยละ 70) 70 4.157 3.16

มิติภำยนอก : มิติด้ำนประสิทธิผล (น�้ำหนัก : ร้อยละ 60) 60 4.350 2.61

1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุต่อนโยบาย

ส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก

N/A N/A ระดับ	5 60 ระดบั	4.6016 4.550

1.1 ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลตุ่อนโยบายส�าคญัเร่งด่วนของรฐับาล

และภารกิจหลักของกระทรวง

N/A N/A ระดับ	5 30 ระดบั	5.0000 5.000

1.1.1 จ�านวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย

N/A N/A 0.37

บทความ/คน

10 	0.3900

บทความ/คน	

5.000

1.1.5 จ�านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

N/A N/A 15,900	ราย 10 	16,760	ราย	 5.000

1.1.6 จ�านวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ีได้รับการ

พัฒนาและน�าไปใช้จริง

N/A N/A 110	หลักสูตร 10 	131	หลกัสตุร	 5.000

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม N/A N/A ระดับ	5 27 ระดับ	4 4.000

1.2.1 ร้อยละของการมีความรู้ของประชาชนต่อเทคโนโนโลยีนิวเคลียร์ N/A N/A 	ร้อยละ	75 9 ร้อยละ	72.60 2.000

1.2.2 ร้อยละความส�าเร็จในการพัฒนาการก�ากับดูแลความปลอดภัยเพ่ือตอบ

สนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนตามแผนท่ี

ก�าหนด

N/A N/A 		ร้อยละ		100 9 	ร้อยละ	100 5.000

1.2.3 ร้อยละของความส�าเร็จของการตรวจสอบสถานประกอบการตาม

มาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่ก�าหนด

N/A N/A 		ร้อยละ	100 9 ร้อยละ	100 5.000

1.3 ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	(ASEAN	Readiness)

3 ร้อยละ	100 5.000

1.3.1 ร้อยละความส�าเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัย 

ด้านนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน	(ASEANTOM)

N/A N/A 		ร้อยละ	100 3 ร้อยละ	100 5.000

2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ N/A N/A ร้อยละ	75 10 N/A 1.000

มิติภำยใน (น�้ำหนัก : ร้อยละ 30) 30 4.218 1.27

มิติภำยใน : มิติด้ำนกำรประเมินประสิทธิภำพ (น�้ำหนัก : ร้อยละ 15) 15 3.535 0.53

3 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต N/A N/A ระดับ	5 3 ระดับ	5 5.000

4 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.5 ระดับ	1 1.000

4.1 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน N/A N/A ระดับ	5 1 ร ะ ดั บ 	 1 1.000

4.2 ร ้อยละความส�า เร็จของการเบิกจ ่ายเงินงบประมาณรายจ ่าย 

รวม	6	เดือนแรก

N/A N/A ระดับ	5 0.5 ร ะ ดั บ 	 1 1.000

4.3 ร้อยละความส�าเรจ็ของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายรวม	12	เดอืน N/A N/A ระดับ	5 0.5 ร ะ ดั บ 	 1 1.000

4.4 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน N/A N/A ระดับ	5 0.5 ร ะ ดั บ 	 1 1.000

ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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ล�ำดับที่ ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย

ปี 2556

น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

12 เดือน  

ปี 2554 ปี 2555 ผลงำน คะแนนประเมินตนเอง

5 ระดบัความส�าเรจ็ของปรมิาณผลผลิตท่ีท�าได้จรงิเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย

ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

N/A N/A ระดับ	5 2.5 ระดับ	5 5.000

6 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ของส่วนราชการปีงบประมาณ	2556

N/A N/A ระดับ	5 3 ระดับ	3 3.675

7 ระดับความส�าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ N/A N/A ระดับ	5 4 ระดับ	5 5.000

มิติภำยใน : มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร (น�้ำหนัก: ร้อยละ 15) 15 0.049 0.74

8 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร N/A N/A ระดับ	5 5 ระดับ	5 5.000

8.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ N/A N/A 		ระดับ	5 2 ระดับ	5 5.000

8.2 ส่วนต่างความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา

บุคลากร

N/A N/A 		ระดับ	5 1.5 ระดับ	5 5.000

8.3 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร N/A N/A 		ระดับ	5 1.5 ระดับ	5 5.000

9 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ N/A N/A ระดับ	5 3 ระดับ	4 4.500

9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจของผุ้ใช้

งานสารสนเทศ

N/A N/A ระดับ	5 1.5 ระดับ	4 4.000

9.2 จ�านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ N/A N/A ระดับ	5 1.5 ระดับ	5 5.000

10 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ N/A N/A ระดับ	5 3 ระดับ	5 5.000

10.1 ส่วนต่างระหว่างความเหน็และความส�าคัญต่อความพงึพอใจในการพฒันา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

N/A N/A ระดับ	5 1.5 ระดับ	5 5.000

10.2 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ N/A N/A ระดับ	5 1.5 ระดับ	5 5.000

11 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการสร้างความโปร่งโสในการ

ปฏิบัติราชการ

N/A N/A ระดับ	5 4 ระดับ	5 5.000

รวม 100 417.53

คะแนนเต็ม 5 4.175

   หมำยเหตุ: ผลกำรประเมินตนเอง   =		N/A

   =	1.00-1.49

   =	1.50-2.49

 		=		2.50-3.49

   =	3.50-4.49

   =		4.50-5.00

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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ส่วนที่    2
ผลการด�าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2556



	 จากภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามก�าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พ.ศ.2545	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยการใช้

พลังงานปรมาณูในทางสันติ	 เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู	 ประสานงานและ

ด�าเนนิการด้านความร่วมมอืให้เป็นไปตามพนัธกรณกีบัองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ	ประสานงานและ

ด�าเนินการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	 รวมท้ังด�าเนินการ

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ	ภายในประเทศให้เป็นที่แพร่หลาย	โดย

ในปีงบประมาณ	2556	มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในด้านต่างๆ	ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัย
 1. งำนก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี

  1.1	ด�าเนนิการรบัค�าขออนญุาตของหน่วยงานทีข่อน�าเข้า/ส่งออกราชอาณาจกัร	ขอผลติ	ครอบครองหรอืใช้ซึง่วสัดุ

กัมมันตรังสีมาตรวจสอบ	ประเมินและน�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอย

ได้	ออกใบอนุญาตหน่วยงานต่างๆ	จ�านวนทั้งสิ้น	1,020	ฉบับ

ผลการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2556

17สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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ด้ำน ครอบครอง (ฉบับ) น�ำเข้ำ (ฉบับ) ส่งออก (ฉบับ) รวม (ฉบับ)

การแพทย์ 106 125 40 271

อุตสาหกรรม 313 212 121 646

ศึกษาวิจัย 76 22 - 98

อื่นๆ 5 - - 5

รวม 500 359 161 1,020

  1.2	ด�าเนินงานรับค�าขออนุญาตของหน่วยงานที่ผลิตหรือใช้พลังงานจากเครื่องก�าเนิดรังสี	 ประเมินและน�าเสนอ

คณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องก�าเนิดรังสี	จ�านวนทั้งสิ้น	1,030	ฉบับ

ด้ำน จ�ำนวนใบอนุญำต (ฉบับ)

การแพทย์ 703

อุตสาหกรรม 309

รักษาความปลอดภัย 18

ศึกษาวิจัย -

รวม 1,030

  1.3	ด�าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี	จ�านวนทั้งสิ้น	572	แห่ง

ด้ำน จ�ำนวนสถำนปฏิบัติกำร (แห่ง)

การแพทย์ 110

อุตสาหกรรม 243

ศึกษาวิจัย 110

เอกซ์เรย์ 109

รวม 572

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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  1.4	การเตรยีมความพร้อมประสานงานกรณฉีกุเฉนิทางรงัส	ีและการซ้อมแผนฉกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสแีห่งชาติ
	 	 	 ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้มีการน�าเอาวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย	ทั้งทางการแพทย์	อุตสาหกรรม	ศึกษาวิจัย	การเกษตร	เป็นต้น	ในขณะเดียวกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท�างานที่ผิดพลาดจนก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุทางรังสีท้ังในสถานประกอบการ	 หรืออุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึน้จากการขนส่งวสัดุกมัมนัตรงัส	ีจนส่งผลกระทบต่อชวีติและทรพัย์สนิของผูป้ฏบิตังิาน	สถานประกอบการและประชาชนใน
พืน้ทีเ่กดิเหต	ุถงึแม้ว่าจะมมีาตรการควบคุมความปลอดภยัทางรงัสทีีด่แีล้วกต็าม	ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิ(ปส.)	โดยกองบริหาร
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	 มีภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี	เช่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน	ทหาร	ต�ารวจ	เป็นต้น
	 	 	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	มีความรู้	ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด	โดยได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง	การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้น	จ�านวน	4	ครั้ง	ดังนี้

   ครั้งที่ 1	 ระหว่างวันที่	12	–	13	มีนาคม	2556	ณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	14	อุดรธานี	

จังหวัดอุดรธานี	จ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด	75	คน

   ครั้งที่ 2	 ระหว่างวันที่	 26	 -	 29	มีนาคม	2556	ณ	ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร	

กรุงเทพมหานคร	จ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด	50	คน	
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   ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่	 29	 กรกฎาคม	 –	 2	 สิงหาคม	 2556	ณ	 ภัตตาคารง้วนเฮง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

สมุทรปราการ	จ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด	53	คน

   ครั้งที่ 4	 ระหว่างวนัที	่2	–	6	กนัยายน	2556	ณ	ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

จ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด	57	คน	 		

 

   กำรร่วมฝึกกำรบรหิำรวกิฤตกำรณ์ระดบัชำต ิประจ�ำปี 2556 (Crisis Management Exercise : C – MEX 2013)

	 	 	 ส�านักงานปรมาณูเพือ่สนัติ	(ปส.)	ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต	ิประจ�าปี	2556	(Crisis	

Management	Exercise,	CMEX	–	13)	เมื่อวันที่	25	–	27	มิถุนายน	2556	ณ	จังหวัดระยอง	ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักงานสภาความ

มัน่คงแห่งชาต	ิเพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมของหน่วยงานในทกุภาคส่วนกรณเีกดิเหตวุกิฤตการณ์ระดบัชาตทิีม่คีวามร้ายแรง

ยิ่ง	จึงจ�าเป็นที่จะต้องบูรณาการร่วมกันในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	ซึ่งมีแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2553	–	2557	และแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับ

กระทรวง	 17	 ด้าน	 โดยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติรับผิดชอบด้านนิวเคลียร์และรังสี	 ดังนั้นการฝึกในครั้งนี้จึงเป็นการทดสอบ

แผนการเตรียมความพร้อม	 และการตอบโต้ต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นบริเวณกว้าง	
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ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 การเตรียมการวางแผนและจัดท�าสถานการณ์ 

ฝึกการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในที่บังคับการ	(Command	Post	Exercise,	CPX)	การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกซ้อมภาค

สนาม	 (Field	 Training	 Exercise,	 FTX)	 โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะท�าให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดว่าสามารถ

ปฏบิตัไิด้จรงิหรอืไม่	เกดิปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตัอิย่างไรบ้าง	เพือ่น�าไปวเิคราะห์และสรปุผลการปฏบิตังิานและการแก้ไข 

แผนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

   กำรฝึกซ้อมปฏิบัติกำรภำคสนำมประจ�ำประเทศไทยกรณีพบวัสดุกัมมันตรังสีที่ท่ำเรือแหลมฉบัง (FTX)

	 	 	 ส�านักงาน	 Second	 Line	 of	 Defense	 คณะบริหารความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งชาติ	 กระทรวงพลังงาน

สหรัฐอเมริกา	กรมศุลกากร	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้จัดการฝึกซ้อมขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆ	ที่เข้า

ร่วมการฝึกซ้อมได้แสดงศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์จ�าลอง	จ�านวน	2	สถานการณ์	อันได้แก่	ความพยายามส่งออกต้น

ก�าเนิดรังสีที่ไม่มีเจ้าของ	และความพยายามส่งออกวัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่มีการอ�าพรางมาในตู้สินค้า	การฝึกซ้อมภาคสนามนี้จะ

เน้นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบและขีดความสามารถ	ของกรมศุลกากร	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	และยังรวมไป

ถึงกิจกรรมขององค์กรอื่นๆ	ที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆตามที่ถูกก�าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน	โดย

ท�าการฝึกซ้อม	ณ	ท่าเรือแหลมฉบัง	ระหว่างวันที่	25	–	26	กันยายน	2556
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 2. งำนก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
  2.1 กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัเครือ่งปฏกิรณ์
ปรมำณูวิจัย ปปว-1/1
	 	 	 ด�าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยการ
ใช้งานเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	 ปปว-1/1	 และได้วางแผน
การพัฒนาการตรวจสอบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ปวว.1/1	 
ที่ก�าลังเดินเครื่องใช้งานตามอายุการใช้งาน	 และแนวทางการ
ตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะสร้างในอนาคต	
เพือ่ให้การตรวจสอบความปลอดภยัเครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณวูจิยั
มปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล	โดยด�ำเนนิกำรตรวจสอบ
จ�ำนวน 289 รำยกำร
  2.2 พัฒนำระบบก�ำกบัดแูลควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์
	 	 	 การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร	์
นอกจากมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างสม�่าเสมอและ
ต่อเนื่องแล้ว	 ยังมีการพัฒนาการก�ากับดูแลความปลอดภัยให้
เป็นบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก	 โดยทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (International	 Atomic	 
Energy	Agency	:	IAEA)	เป็นผูว้างแนวทางการด�าเนนิการในหลกั 
สากลให้เป็นแนวปฏิบัติแก่ประเทศสมาชิกที่ใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การก�ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์เป็นที่ยอมรับ	 เชื่อถือและมั่นใจของประชาชน
และประชาคมโลกในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
 
 3. งำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรก�ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู
  3.1 กำรเฝ้ำระวังภัยทำงรังสีของประเทศ
	 	 	 อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ผ่านมาหลายครั้งใน
อดีต	 ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ 
เชอร์โนบิล	 ประเทศสหภาพโซเวียตในอดีต	 หรือเหตุการณ์
อุบัติเหตุที่ทรีไมล์ไอร์แลนด์	 ของสหรัฐอเมริกา	 และล่าสุด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมา	 ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งท�าให้
เกิดปัญหาการปนเปื ้อนของสารรังสีที่แพร่กระจายออกสู ่
สิง่แวดล้อมเป็นจ�านวนมาก	ทัง้ทางอากาศ	และทางทะเล	สารรงัสี 
ที่เกิดขึ้นน้ียังสามารถแพร่กระจายไปได้ไกล	 ครอบคลุมพื้นที่
หลายๆ	 ประเทศ	 โดยเฉพาะในกรณีการระเบิดของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เชอร์โนบิล	 ก็ได้รับการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่ามีสารรังสี 
ทีแ่พร่กระจายเข้าสูพ่ืน้ทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย	โดยส�านกังาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ	 สามารถตรวจสอบปริมาณรังสีเพิ่มขึ้นได้ 

จากตวัอย่างฝุน่กมัมนัตรงัสทีีเ่กบ็	ณ	จงัหวดัเชยีงใหม่	นอกจากนี	้ 
การใช้ประโยชน์จากสารรังสีในประเทศไทยที่มีปริมาณสูงขึ้น
ทุกปี	 ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสีขึ้นได้
	 	 	 ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ		จงึมแีนวคดิทีจ่ะ
พัฒนาเครือข่ายของสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่
มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจ	ติดตาม	ปริมาณรังสีได้
ดียิ่งขึ้น	ซึ่งหลักการในการพัฒนานี้จะเน้นไปที่การจัดตั้งสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ	 และใต้น�้าเพิ่มในต�าแหน่งที่ได้
รับการประเมินแล้วว่ามีความจ�าเป็น	 โดยการเลือกต�าแหน่ง
และสถานท่ีในการจัดตั้งสถานีเพิ่มจะค�านึงถึงความเสี่ยงของ
พืน้ที	่(ปรมิาณการใช้สารรงัส)ี	จ�านวนประชากรและขนาดของ
ชุมชน	ทิศทางของกระแสลมและกระแสน�้า	ความเป็นตัวแทน
ของภูมิภาค	และความพร้อมของสาธารณูปโภค	การเฝ้าระวัง
ภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้ด�าเนินการและพัฒนามาอย่างต่อ
เนื่อง	ดังนี้	 โดยในปีงบประมำณ 2553	 ได้มีการพัฒนาสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีทางอากาศ	จ�านวน	4	สถานี	ได้แก่	สถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดขอนแก่น	จังหวัด
สงขลา	 และกรุงเทพฯ	ปีงบประมำณ 2554	 จัดตั้งสถานีเฝ้า
ระวังภัยทางรังสีทางอากาศเพิ่มอีกจ�านวน	 4	 สถานี	 ได้แก	่
อุบลราชธานี	ตราด	ระนอง	และพะเยา	ปีงบประมำณ 2555 
จัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทางอากาศเพิ่มอีก	 จ�านวน	 
4	สถานี	 ได้แก่	ตาก	กาญจนบุรี	สกลนคร	ระยอง	และจัดตั้ง
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น�้า	จ�านวน	2	สถานี	ได้แก่	ระยอง	
ภเูกต็	และปีงบประมำณ 2556	จดัตัง้สถานเีฝ้าระวงัภยัทางรงัสี
ทางอากาศเพิ่มขึ้นอีก	3	สถานี	ได้แก่	เชียงราย	หนองคาย	และ
ภเูกต็	โดยบรูณาการงานกบัหน่วยงานในภมูภิาค	ขอใช้สถานที่
จดัตัง้สถานเีพิม่ข้ึนในพืน้ท่ีเฝ้าระวงัส�าคญั	เช่น	บรเิวณชายแดน
ด้านต่างๆ	ของประเทศไทย	และปรบัปรงุสถานใีห้สามารถส่งค่า
ปริมาณรังสีท่ีตรวจวัดจากสถานีต่างๆ	 มายังศูนย์เฝ้าระวังภัย
ทางรังสี	ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ได้ตามเวลาจริง	(Real	
Time)	จากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ท�าให้ศูนย์เฝ้าระวังภัย
ทางรงัสมีปีระสทิธภิาพในการเฝ้าตรวจและเตอืนภยัมากยิง่ขึน้	
อันจะท�าให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีระบบการ
เฝ้าระวงัภยัทางรงัสทีีม่ปีระสทิธภิาพ	อย่างไรกต็าม	เพือ่ให้การ
เฝ้าระวังและการเตือนภัยทางรังสีของประเทศไทยครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 มีแผนท่ีจะขยายเครือ
ข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยเพิ่มขึ้น	 และจะยกระดับเข้าสู่เครือข่าย
การเฝ้าระวังภัยทางรังสีระดับนานาชาติต่อไป
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ระบบเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาในอากาศ

	สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี	

ณ	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

บางเขน	กรุงเทพฯ

ระบบเป้าตรวจระดับรังสีแกมมาในอากาศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จ.เชียงราย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน	จ.ภูเก็ต

ส�านักงานเทศบาลต�าบลกองนาง	อ.ท่าบ่อ	จ.หนองคาย
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แผนที่แสดงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี

ส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัตไิด้จดัตัง้สถำนเีฝ้ำระวงัภยัทำงรงัสใีนอำกำศ 

จ�ำนวน 12 สถำน ีและสถำนเีฝ้ำระวงัภยัทำงรงัสใีนน�ำ้ จ�ำนวน 2 สถำนี 

เพื่อเฝ้ำระวังกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงนิวเคลียร์ที่อำจมีผลกระทบต่อ

ประชำชนและสิง่แวดล้อมของประเทศไทย

สถำนีเฝ้ำระวังภยัทำงรงัสีในอำกำศ สถำนีเฝ้ำระวังภยัทำงรงัสีในน�ำ้
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สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี	(ใต้น�้า)
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  3.2 กำรตรวจวัดกัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

	 	 	 ได้ด�าเนินการเก็บตัวอย่างน�้า	ดิน	เนื้อสัตว์	ผัก	ผลไม้	ข้าว	ฯลฯ	จากพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ	โดยปีงบประมาณ	

2556	ตรวจวัดตัวอย่างทั้งสิ้น จ�ำนวน 780 ตัวอย่ำง	ผลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี	โดยรวมยังไม่พบความผิดปกติของระดับ

กมัมนัตภาพรงัสีในสิง่แวดล้อมของประเทศไทย	และปัจจบุนัก�าลงัอยูร่ะหว่างการศกึษาเพือ่หาแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์	และ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีเ่หมาะสมเพือ่เลอืกใช้ในการประเมนิผลการได้รบัรงัสจีากสิง่แวดล้อมของกลุม่เสีย่งและประชาชนทัว่ไป

ชนิดตัวอย่ำง จ�ำนวนตัวอย่ำง

จ�านวนรายการและจุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ 737

จ�านวนรายการและจุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมรอบศูนย์วิจัยนิวเคลียร์

องครักษ์

43

รวม 780
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  3.3 กำรประเมินค่ำปริมำณรังสีจำกภำยในร่ำงกำย

	 	 	 ได้ด�าเนินการวิเคราะห์และประเมินค่าปริมาณรังสีในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีในสถานปฏิบัติการ 

ที่ขออนุญาตใช้รังสีชนิดไม่ปิดผนึกทั่วประเทศ	 เช่น	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 และให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจวัด	 เทคนิคการตรวจวัด	 และจัดระบบการตรวจวัด	 ปรับเทียบเครื่องมือวัดและอื่นๆ	 

นอกสถานที่ตามที่หน่วยงานร้องขอ	 เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถด�าเนินการตามค�าแนะน�าและโปรแกรมการค�านวณใน

การตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองได้	 และมีข้อมูลพื้นฐานการ

ได้รับรังสีจากภายในร่างกายของประชาชนไทย	ท�าให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยจากการใช้นิวเคลียร์และรังสี	 

ผลการด�าเนินงานในปีงบประมำณ 2556 มีจ�ำนวน 426 รำยกำร

กิจกรรม จ�ำนวน (รำยกำร)

ตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีด้วยเทคนิค	organ	countig 314

ตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีในตัวอย่างปัสสาวะด้วยเทคนิค	alpha	spectrometry 76

ตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีด้วยเทคนิคอื่นๆ 36

รวม 426

  3.4 กำรพัฒนำระบบมำตรฐำนกำรวัดรังสีก่อไอออนแห่งชำติ

	 	 	 ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงาน

เดียวที่มีหน้าที่ควบคุมและก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของ

ประเทศ	 และได้ด�าเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสี

และวัสดุอ้างอิงรังสี	 (NSRL)	 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสี

ระดับสูง	(HDCL)	และห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ	ส�านักงานปรมาณู

เพื่อสันติ	 ได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ	 (SSDL)	 

เพ่ือให้บริการสอบเทยีบเครือ่งวดัรงัสี	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	อย่างสมบรูณ์	

ซึ่งมีผลให้ห้องปฏิบัติการฯ	 ได้รับการ

ยอมรับจากหน่วยงานมาตรฐานด้าน

การวดัในระดบันานาชาต	ิโดยเข้าเป็น

สมาชิกของ	Asia	Pacific	Metrology	 

Programme	 (APMP)	 อย่างเป็น

ทางการ	 และได้รับการรับรองห้อง

ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	

ตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	17025	จาก

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2552	ซึ่งมีผล

ท�าให้ห้องปฏิบัติการฯ	 ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานมาตรฐานด้านการวัดใน

ระดับนานาชาติ	 รวมทั้งมีการจัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องวัดรังสีและส่ง

มาสอบเทียบที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 เพื่อถ่ายทอดความรู้	 ความเข้าใจเก่ียว

กับเคร่ืองวัดรังสี	 และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต้นก�าเนิดรังสี	 เพื่อให้มีความ

เข้าใจด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	 โดยมีสถิติการสอบ

เทียบเครื่องวัดปริมาณรังสี	ดังนี้
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ชนิด จ�ำนวนเครื่องวัดปริมำณรังสี (เครื่อง)

เครื่องส�ารวจรังสี	(Survey	meter) 389

มาตรวัดรังสีแบบพกพา	(pocket	dosimeter) 175

สารอ้างอิงทางรังสี	(NSRL) -

เครื่องวัดความเปรอะเปื้อน	(NSRL) 14

โดสคาลิเบรเตอร์	(NSRL) -

เครื่องวัดปริมาณรังสี	(HDCL) 73

รวม 651

  

  3.5 กำรทดสอบควำมช�ำนำญด้ำนกำรสอบเทียบเครื่องวัดปริมำณรังสี และกำรวัดรังสีในทำงกำรแพทย์

	 	 	 ได้ด�าเนินการสอบเทียบเคร่ืองวัดโดสคาลิเบรเตอร์ท่ีใช้ในงานในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของสถานปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ภายในประเทศ	 เพื่อให้สามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานสากลโดยเฉพาะในสถานปฏิบัติการ 

ทางการแพทย์	โดยการปรบัเทยีบ/สอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งวดัระดบัรงัส	ี(Survey	meter)	เครือ่งวดัรงัสชีนดิพกพาได้	(Pocket	

dosimeter)	และเครื่องวัดปริมาณรังสีระดับสูง	(High-Dose	Dosimeter)	เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

แก่หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่มีความต้องการผลการสอบเทียบเครื่องมือเหล่านี้เป็นจ�านวนมาก	เนื่องจากปัจจุบัน

ทุกหน่วยงานที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ	 จะต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือทุกชนิด

อย่างต่อเนื่อง	จึงจะไม่ขัดต่อข้อก�าหนดคุณภาพ	การทดสอบความช�านาญช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการได้	และยกระดับ

งานบรกิารของภาครฐัให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	สามารถอ้างองิสอบย้อนกลบัไปยงัการวดัหรอืมาตรฐานระดบันานาชาตไิด้	

และยงัได้ด�าเนนิโครงการควบคมุคณุภาพเครือ่งวดัโดสคาลเิบรเตอร์ทีใ่ช้งานทัว่ประเทศ	ให้ได้มาตรฐานและคณุภาพอย่างยัง่ยนื	

โดยติดตามผลการทดสอบและสอบเทียบของหน่วยงานต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นสมาชิกในเครือข่ายโดสคาลิเบรเตอร์เป็นประจ�าทุกปีเป็น

ภารกิจที่สนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้รังสีทางการแพทย์	 ในงานรังสีวินิจฉัย	 ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ

เช่ือมัน่และก่อให้เกดิความร่วมมอืกนัในการสร้างเครอืข่ายบรูณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัส�านกังานปรมาณเูพือ่สันติ
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ด้านการเสนอแนะนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 1. กำรพัฒนำนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณู

	 	 ได้จัดท�าแผนยทุธศาสตร์ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิพ.ศ.2555/2559	เพือ่เป็นการรองรบัการทีป่ระเทศไทยจะเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีนในปี	พ.ศ.2558	รวมทัง้เพือ่จดัท�าแผนยทุธศาสตร์ให้สอดรบักบัการจดัท�าแผนทีน่�าทางของ	ส�านกังานปรมาณู

เพือ่สนัต	ิ(พ.ศ.2555-2559)	ประกอบกบัส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต	ิ(สวทน.)	

ได้จัดท�านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.2555-2559)	ดังนั้น	ปส.ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านก�ากับดูแล 

การใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย	ซึ่งก�าหนดวิสัยทัศน์ของ	ปส.	คือ	“เป็นหนึ่งในองค์กรก�ากับการใช้พลังงานปรมาณู 

ที่เป็นเลิศในอาเซียน”	(To	be	one	of	the	excellent	nuclear	regulatory	bodies	in	ASEAN)	ซึ่งการด�าเนินการพัฒนาแผน

ยทุธศาสตร์ของส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิมุง่ให้เกดิการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล	พฒันาขดีความสามารถเดมิทีม่อียู่	หรอืสร้างขดีความสามารถใหม่ให้เกดิขึน้แก่องค์กร	อนัได้แก่	ขดีความสามารถใน

การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการครอบครองและ

การใช้สารกัมมันตรังสี	ขีดความสามารถในการติดตามพัฒนาประยุกต์ใช้	และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ

เทคโนโลยีนิวเคลียร์	ขีดความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่าง	ๆ	กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	

ขีดความสามารถในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะอย่างถูกต้อง

	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 พ.ศ.2557-

2561”	ณ	โรงแรมอมารี	ดอนเมือง	แอร์พอร์ต	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2556

 ค�ำอธิบำยภำพ :	 การประชุม	 “การระดมความคิดเห็นร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	 ด้านพลังงานปรมาณู	 

ณ	โรงแรมลองบีช	การ์เด้น	โฮเต็ล	แอนด์	สปา	จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันที่	2	–	3	สิงหาคม	2556
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ด้านการสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ด�าเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 เพื่อขยาย 

เครือข่ายการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 รวมทั้งสร้างความตระหนักเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	 โดยมีเป้าหมาย 

เพ่ือให้เกิดแรงสนับสนนุจากสาธารณะอย่างประชาชนส่วนใหญ่	ให้มคีวามตระหนกัและความเข้าใจท่ีถูกต้องเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	สร้างเครือข่ายเรียนรู้ระดับชุมชน	ท้องถิ่น	โดยใช้มาตรการต่าง	ๆ	โดยมีการด�าเนินการ	ดังนี้

 1. กำรเผยแพร่และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ	 เช่น	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 หนังสือพิมพ์	 สื่อสิ่งพิมพ	์ 

ซีดี-รอม	การแถลงข่าว	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่าง	ๆ	และกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

กิจกรรม จ�ำนวน (รำยกำร/คน)

ผลิตเอกสารเผยแพร่และแผ่นพับต่างๆ 11	รายการ

สื่อวิทยุ 185	ครั้ง

สื่อโทรทัศน์ 75	ครั้ง

ข่าวหนังสือพิมพ์/สื่อพิมพ์อื่นๆ 80	ครั้ง

จัดงานแถลงข่าว -

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 44	ครั้ง

สื่อมวลชนสัญจร 1	ครั้ง/	62	คน
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 2. กำรจัดโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จ�ำนวน (คน)

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	

-	 ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์	“รักอะตอม”	ลงพื้นที่จัดกิจกรรม	5	จังหวัด	

คือ	ตาก,	สงขลา,	อุดรธานี,	ยโสธร	และ	น่าน

-	 ค่ายเยาวชนอาเซียน	“รักอะตอม”	จังหวัดชลบุรี

982	คน

56	คน

เวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ

-	 ลงพื้นที่จัดกิจกรรม	4	จังหวัด	คือ	นครศรีธรรมราช	แพร่	อุบลราชธานี	และ

ปราจีนบุรี

กิจกรรมรณรงค์	“อยู่ปลอดภัยกับรังสี”

748	คน

12	แห่ง	/	1,049	คน

จัดแสดงนิทรรศการสัญจร 32	ครั้ง	/	68,440	คน
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ด้านนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 	 มีหน้าที่ในการเป็นผู ้ประสานงานแห่งชาติในการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ	 
เพือ่อนวุตักิารตามสนธสิญัญา	พนัธกรณีกบัองค์กรระหว่างประเทศ	รวมท้ังด�าเนนิการประสานงานความร่วมมอืและสนบัสนนุจาก 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	(International	Atomic	Energy	Agency	:	IAEA)	และองค์กรต่าง	ๆ	แบ่งเป็น
 1. พันธกรณีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
	 	 1.1	ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	(International	Atomic	Energy	Agency	:	IAEA)
	 	 1.2	ความตกลงการร่วมมือส่วนภูมิภาค	(Regional	Cooperative	Agreement	:	RCA)
	 	 1.3	สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์	(Non-Proliferation	of	Nuclear	Weapons	Treaty	:	NPT)
	 	 1.4	สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดภัยอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Southest	 Asia	 Nuclear	 
Weapon-Free	Zone	Treaty	:	SEANWFZ)
	 	 1.5	ส�านักงานคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา	 (The	 Comision	 Nacio	 nal	 de	
Energia	Atomica	:	CNEA)
	 	 1.6	สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	(Comprehensive	Nuclear-Test-Ban	Treaty	:	CTBT)	
	 	 1.7	กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา	(United	States	Department	of	Energy	:	U.S.DOE)
	 	 1.8	คณะกรรมาธิการด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งประเทศแคนาดา	 (Canadian	 Nuclear	 Safety	 
Commission	:	CNSC)
	 	 1.9	คณะกรรมาธิการก�ากับดูนิวเคลียร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	(The	Nuclear	Regulatory	Commission	of	
the	United	States	of	America	:	U.S.NRC)
 2. โครงกำรควำมร่วมมือในอนำคต ซึ่งอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำรมี ดังนี้
	 	 2.1	เครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ	 (ASEAN	 Network	 of	
Regulatory	Bodies	on	Atomic	Energy	:	ASEANTOM)
	 	 2.2	Instrument	on	Nuclear	Safety	Cooperation	(INSC)	ของสหภาพยุโรป	(EU)
	 	 2.3	ความตกลงเพื่อความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ	ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
เกาหลี	(Agreement	between	the	Government	of	the	Republic	of	Korea	and	the	Government	of	the	Kingdom	
of	Thailand	for	Cooperation	in	the	Peaceful	Uses	of	Nuclear	Energy)
	 	 2.4	พิธเีพิม่เติมสาร	(Additional	Protocal)	แห่งความตกลงว่าด้วยการพทัิกษ์ความปลอดภยัวสัดนุวิเคลยีร์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	(Safeguards	Ageement)
	 การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ประเทศไทย	 ได้รับความช่วยเหลือกลับมาในรูปแบบต่าง	ๆ	 ได้แก่	 
การส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ค�าปรึกษา	 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมฝึกอบรมระยะยาว	 ฝึกอบรมระยะสั้น	 ดูงานทาง
วิทยาศาสตร์	 เครื่องมือฯ	 และทุนวิจัย	 เป็นจ�านวนมาก	 ส�าหรับในส่วนของ	 CTBT	 นั้น	 ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือ 
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์	 ผู้เชี่ยวชาญ	 และความช่วยเหลือด้านข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่จ�าเป็นตลอดจนการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชุมต่าง	ๆ

ด้านการปรับปรุงกฎหมาย	 ระเบียบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล	
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

	 ปัจจุบัน	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	อยู่ระหว่างการด�าเนินงานปรับปรุงกฎหมายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ให้มีความทันสมัย	
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน	 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 ซ่ึงจะช่วยให้งานก�ากับดูแลความปลอดภัย 
จากพลังงานปรมาณูมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 แต่เนื่องจากงานด้านกฎหมายต้องใช้กระบวนการ	 และข้ันตอนท่ียุ่งยาก	 ดังนั้น
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	จึงต้องระดมทั้งด้านงบประมาณ	บุคลากร	วิชาการ	และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะผลักดันให้
กฎหมายต่าง	ๆ	สามารถน�ามาสู่การบังคับใช้โดยเร็ว
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ส่วนที่    3
ผลงานส�าคัญ
ในรอบปีงบประมาณ 2556



การพัฒนางานก�ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ด้วยระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐาน	ISO	9001:2008	และ	IAEA-GS-R-3

	 มาตรฐาน	ISO	9001	เป็นมาตรฐานสากล	ทีอ่งค์กรธรุกจิทัว่โลกให้ความส�าคญั	เพือ่ความเป็นเลศิทางด้านคณุภาพ	และ

ความมปีระสทิธภิาพของการด�าเนนิงานภายในองค์กร	ดงันัน้	การจดัท�าระบบการประกนัคณุภาพงานก�ากบัดแูลความปลอดภยั

ทางนิวเคลียร์	นับเป็นเครื่องมืออันส�าคัญที่จะช่วยให้กระบวนการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพที่ดี	มีการด�าเนินงานที่เป็นไปตามข้อก�าหนดและมาตรฐานสากล

	 ดังนั้น	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 จึงได้ด�าเนินการจัดท�าระบบงาน	

และบริหารงานคุณภาพตามข้อก�าหนดของระบบประกันคุณภาพ	ISO	9001	เวอร์ชั่น	2008	เป็นหลัก	และเพิ่มเติมข้อก�าหนด

ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 IAEA	 GSR-3	 ท่ีสอดคล้องและมีความสัมพันธ์ลงไป	 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น

ระบบ	มคีณุภาพ	และเกดิประสทิธผิล	สามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้ว่ากระบวนการก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์บรรลุ

วัตถุประสงค์ความปลอดภัย	ทั้งนี้	ได้เริ่มด�าเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ	2552

ความสอดคล้องของข้อก�าหนด	IAEA-GS-R-3	
และมาตรฐาน	ISO	9001:2008
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	 จากการน�าระบบการบริหารคุณภาพ	 และ

มาตรฐานของ	 IAEA	 มาบูรณาการ	 และประยุกต์ใช้กับ

กระบวนการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ดัง

กล่าวในปัจจุบัน	 จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการ

ต่างๆ	 ได้รับการควบคุม	 และสามารถตรวจสอบได้โดย 

ผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน	 รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน	

ทั้งน้ีทางส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ได้รับการรับรอง

มาตรฐานระบบงานคณุภาพ	ISO	9001:2008	จากสถาบนั

รบัรองมาตรฐานไอเอสโอ	(MASCI)	อย่างเป็นทางการเมือ่

วันที่	29	มีนาคม	2556	ซึ่งการด�าเนินการต่อไปคือการ

ขับเคลื่อน	 และรักษาระบบให้สามารถด�าเนินการตาม

มาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง	และมีประสิทธิภาพ	อันจะส่ง

ผลให้การก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของ

ประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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โครงการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศ
ด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์ของอาเซียน

	 ปัจจุบันปัญหาการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามต่อโลก

เป็นอย่างมาก	 ทุกประเทศในโลกมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของ

การก่อการร้ายได้เท่า	ๆ	กัน	ไม่ว่าประเทศเล็กหรือใหญ่	แม้แต่

ประเทศทีไ่ม่ได้อยูใ่นความขดัแย้ง	กย็งัมโีอกาสถกูภยันีค้กุคาม

อยู	่โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีน่านาชาติและองค์การระหว่างประเทศ

ให้ความส�าคัญมาก	 คือ	 การก่อการร้ายที่ใช้อาวุธที่มีอ�านาจ

ท�าลายล้างสงู	ได้แก่อาวธุชวีภาพ	อาวธุเคม	ีและอาวธุนวิเคลยีร์

		 อาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

ที่ทุกประเทศให้ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาวุธอานุภาพ

ท�าลายล้างสูงอย่างอืน่	ทกุประเทศมกีารเฝ้าระวงัอย่างเข้มงวด

ทีจ่ะป้องกนัไม่ให้วัสดนุวิเคลยีร์ตกไปอยูใ่นมอืผูก่้อการร้ายหรอื

องค์การก่อการร้าย	 แต่ถึงแม้จะมีการป้องกันอย่างดีอย่างไร

ก็ตามโอกาสที่วัสดุนิวเคลียร์จะตกไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายก็

ยงัคงมอียู	่และหากวสัดนุวิเคลยีร์นัน้ถกูน�าไปใช้ประกอบอาวธุ

นวิเคลยีร์	ความหายนะทีไ่ม่อาจประเมนิได้คงเกดิแก่ประชาคม

โลกอย่างแน่นอน

	 การลักลอบถ่ายโอนวัสดุนิวเคลียร์จากประเทศหนึ่ง

ไปยงัประเทศหนึง่โดยผดิกฎหมาย	โดยเฉพาะประเทศทีม่คีวาม

ต้องการแต่ไม่โปร่งใสในการใช้กฎหมายบังคับ	 ท�าให้ประเทศ 

อื่นๆ	จ�าเป็นต้องหามาตรการในการเฝ้าระวัง

	 การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ที่อาจมีการลักลอบ

อย่างผิดกฎหมาย	ต้องมคีวามแม่นย�า	และรวดเรว็ในการตรวจ

พิสูจน์	 และประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงกันควรมีความร่วมมือ

กนัอย่างใกล้ชดิ	ทัง้ในด้านการข่าวและความแม่นย�ารวดเรว็ใน

การตรวจพิสูจน์	ทั้งนี้	เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาค

	 การด�าเนนิการตรวจพสิจูน์	จ�าเป็นต้องใช้วธิวีเิคราะห์

หลากหลายแนวทางที่มีความถูกต้องแม่นย�า	 และเชื่อถือได	้ 

การค้นคว้าวิจัยต้องด�าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นค้นคว้าข้อมูล 

วิธีวิเคราะห์ท่ีได้รับการยอมรับกันโดยท่ัวไปจากสารมาตรฐาน

ท่ีทราบค่าแน่นอน	 น�าผลท่ีได้จากแต่ละวิธีมาสรุปหาแนวทาง

วจิยัทีเ่หมาะสมกบัตวัอย่างวสัดนุวิเคลยีร์ทีไ่ด้จากในธรรมชาติ	

และหรือท่ีมาจากกระบวนการท่ีมนุษย์สังเคราะห์ข้ึน	 โดยมี

การรวบรวมตัวอย่างวัสดุนิวเคลียร์จากสถานที่ต่างๆ	 ภายใน

ประเทศไทย	 เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงทาง

นิวเคลียร์ของประเทศ	และสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน	

บุคลากร	 หรือประชาชนท่ัวไป	 โดยอุปกรณ์และวิธีการในการ

ตรวจพิสูจน์ต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความแม่นย�าสูงและอาศัย

บุคลากรผู้เช่ียวชาญในการแปลผล	 ซ่ึงในแถบภูมิภาคอาเซียน

ยังไม่มีหน่วยงานหรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านนี้โดยเฉพาะ	

ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัตจิงึมแีนวคดิทีจ่ะจดัตัง้ศนูย์เครอืข่าย 

ความเป็นเลิศด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์	 โดยได้รับ 

งบประมาณจากรฐับาลในปี	2556	จ�านวนกว่า	8	ล้านบาท	และ

การสนับสนุนจากหน่วยงาน	CBRN	Centre	of	Excellence	

ประจ�าภูมิภาคอาเซียน	 ในการจัดหาเครื่องมือวิเคราะห์ทาง

กายภาพ	 และทุนฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์	

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง	ทั้งในและต่างประเทศ

ความเป็นมาและความส�าคัญ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ	

	 1.	 จัดท�าฐานข้อมูลการลักลอบของวัสดุ

นิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน	 ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

ข้อมูลการลักลอบในระดับนานาชาติ

	 2.	 เ พ่ือ เก็บข ้อมูลวั สดุนิ ว เคลียร ์ ใน

ธรรมชาติของประเทศไทย

	 3.	 เป็นศูนย์การเรยีนรูข้องการตรวจพิสจูน์

วัสดุนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน

ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2556

	 1.	 ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณโครงการเกือบทุกรายการ	(ยกเว้น	ICP-MS)	ใช้งบประมาณไปเกือบ	100%	ของที่ตั้งไว้

	 2.	 ส�าหรับ	 ICP-MS	 เนื่องจากมีการปรับแก้ขอบเขตของงาน	 จากคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ	เป็นเหตุให้บริษัทสามารถยื่นซองโดยใช้รุ่นที่ด้อยกว่าเข้ามาแข่งขันราคาได้	จึงใช้งบประมาณไปเพียง	60%	ของ

ที่ตั้งไว้

	 3.	 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์	พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ	อุปกรณ์

วิทยาศาสตร์สิ้นเปลือง	เอกสารวิชาการ

	 4.	 ประชุมหารือการด�าเนินงานโครงการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์	(Nuclear	Forensics	Kick	off	Meeting)	 

ระหว่างวันที่	 4	 –	 5	 มิถุนายน	 2556	ณ	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 โดยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติได้รับความช่วยเหลือ 

ทัง้ในด้านการสนับสนนุทางด้านเงนิทนุเพือ่จดัสรรเครือ่งมอือปุกรณ์และการอบรมเทคนคิความรูพ้ฒันาบคุลากรส�าหรบังานด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์	จากหน่วยงาน	Joint	Research	Centre	และสถาบัน	Institute	of	Transuranium	Elements	

ฝ่าย	Nuclear	Safeguards	and	Forensics	
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	 5.	 เป็นเจ้าภาพร่วมกับ	National	Nuclear	Security	Administration	กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา	และ	Joint	

Research	Centre-European	Commission	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	2nd	ASEAN	Regional	Forum	(ARF)	Workshop	

on	Enhancing	Regional	Capacity-Building	to	Strengthen	Nuclear	Forensics	ระหว่างวันที่	10-12	กันยายน	2556	 

ณ	โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ

 

 

	 6.	 จดัส่งผูแ้ทนจากหน่วยงานด้านการก�ากบัดแูลทางนวิเคลยีร์และรงัส	ีและหน่วยงานด้านการพสิจูน์หลกัฐาน	ส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ	 เข้าร่วมการฝึกอบรม	 เรื่อง	 Training	 on	 Radiological	 Crime	 Scene	Management	 (RCSM)	ณ	 เมือง	 

Karlsruhe	ประเทศเยอรมนี	ระหว่างวันที่	23	–	27	กันยายน	2556
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ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
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โครงการศึกษาและก�ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ความเป็นมาและความส�าคัญ

	 หากแบ่งวสัดกุมัมนัตรงัสจีากต้นก�าเนดิ	จะสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คอื	วสัดุกมัมนัตรงัสทีีม่นษุย์ผลติ

ขึ้น	ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู	และวัสดุกัมมันตรังสีที่มีต้นก�าเนิดจากธรรมชาติ	หรือเรียกว่า	

“วสัดกัุมมันตรงัสทีีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต”ิ	อนัได้แก่วสัดทุีป่ระกอบด้วยนวิไคลด์รงัสทีีม่าจากอนกุรมยเูรเนยีม	–	238	

และทอเรียม	–	232	และโพแทสเซียม	–	40	

การด�าเนินการอุตสาหกรรมบางประเภท	เช่น	การส�ารวจและผลิตน�้ามัน	การแปรสภาพแร่บางชนิด	การผลิต

ธาตุหายาก	 ฯลฯ	 	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 อาจท�าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชนได้

รับรังสีจากการด�าเนินการนั้น	 การน�าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรสภาพหรือการด�าเนินการกับวัตถุดิบจากธรรมชาติ

ในอุตสาหกรรมบางอย่างนั้น	 ไม่ได้มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาตทิีป่ระกอบอยูใ่นวตัถดุบิ	ตรงกนัข้าม	วสัดกุมัมนัตรงัสทีีป่ระกอบอยูใ่นวตัถดุบิเหล่านีเ้ป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการไม่

ต้องการและไม่ประสงค์ทีจ่ะให้มอียูใ่นวตัถดุบิหรอืผลติภณัฑ์	แต่หลีกเล่ียงไม่ได้หรือหลีกเล่ียงได้ยาก	ดังนัน้การด�าเนนิการ

กบัวสัดุเหลา่นี้	ซึง่มกัจะท�าใหเ้กิดของเหลอืหรือกากกมัมนัตรงัสีปริมาณหลายตนัต่อปีต่อกจิกรรม	จงึต้องมมีาตรฐานใน

การด�าเนินการเพือ่ควบคมุอนัตรายทางรงัสทีีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป้ฏบิตังิาน	ประชาชน	และสิง่แวดล้อม	หลายอตุสาหกรรม

ได้มีการด�าเนินการมานานแล้ว	เช่น	อุตสาหกรรมการผลิตน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	การแปรสภาพแร่เพื่อสกัดเอาโลหะ

บางชนิด	ฯลฯ	โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มคีวามตระหนกัถงึอนัตรายทางรงัสแีละได้มมีาตรการควบคมุอนัตรายจากวสัดุ

เหล่าน้ี	ถงึแม้ว่ามาตรการส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการทีไ่ม่ได้มุง่เน้นไปทีก่ารควบคมุอนัตรายทางด้านรงัสี	แต่เป็นมาตรการ

ควบคุมอันตรายในการท�างาน	 เช่น	 อันตรายจากสารเคมี	 อันตรายจากไฟไหม้	 อันตรายจากการระเบิด	 อันตรายจาก

การท�างานในโรงงาน	ฯลฯ	อย่างไรก็ดี	มาตรการเหล่านี้	ก็สามารถช่วยลดอันตรายทางรังสีไปพร้อมกันได้ในระดับหนึ่ง	

	 การก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านี้	 เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลาย

หน่วยงานและเก่ียวพันกับกฎหมายหลายฉบับ	 อย่างไรก็ดี	ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการก�ากบัดแูลเรือ่งรงัสขีองประเทศ	จงึมหีน้าทีใ่นการควบคมุดูแลการด�าเนนิอตุสาหกรรมเหล่านี	้ในการควบคมุดแูล

อันตรายทางรังสีในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	จะต้องประสานกับหน่วยงานอื่นของรัฐ	 และต้องสอดคล้องกับกฎหมายอื่น	ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องด้วย	เพื่อไม่ให้เป็นการทับซ้อนกันหรือท�าให้เกิดช่องว่างในการก�ากับดูแล	

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติอยู่ระหว่างการร่างกฎ	 ระเบียบในการดูแลเรื่องนี้	 อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการกับวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น	 ส่วนใหญ่ได้มาจากการส�ารวจในต่าง

ประเทศ	ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยนั้นค่อนข้างจ�ากัด	จึงต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม	เพื่อประกอบ

ในการพิจารณาก�าหนดกฎ	ระเบียบในการก�ากับดูแล
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ลักษณะการด�าเนินงาน
 

การด�าเนินการเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับกัมมันตภาพจ�าเพาะของนิวไคลด์รังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่

สาธารณะและพื้นที่อุตสาหกรรม	พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอ	ความคิดเห็น	และประเด็นปัญหา	จากผู้ที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้ 

ยังได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอันตรายจากการด�าเนินอุตสาหกรรม	พร้อมทั้งได้

เริ่มร่างกฎ	ระเบียบ	และแนวทางในการก�ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีประเภทนี้ไปพร้อมกันด้วย

เก็บตัวอย่างดินแดงในพื้นที่เหมืองถ่านหิน

เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เหมืองถ่านหิน
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การเก็บตัวอย่างถ่านหินลิกไนต์

 

กองหางแร่จากการคัดแยกแร่ทางกายภาพ	เพื่อรอการคัดแยกใหม่

ผลการด�าเนินงาน
 มีการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ 	 2	 หมู ่บ ้านใน	 

2	จงัหวดัทางภาคใต้	และเกบ็ตวัอย่างวสัดใุนโรงงานแต่งแร่	 

1	แห่ง	เหมอืงถ่านหนิ	1	แห่ง	และโรงผลติกระแสไฟฟ้าจาก

ถ่านหิน	1	แห่ง	รวมตัวอย่างทั้งสิ้นประมาณ	200	ตัวอย่าง	

ข้อมูลที่ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมและสรุป	 ในเบื้องต้น

สรุปได้ว่า	 ระดับกัมมันตภาพจ�าเพาะของนิวไคลด์รังสีใน

ตัวอย่างที่เก็บมานั้น	อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับข้อมูลจาก

การส�ารวจและได้ถูกรายงานไว้ในเอกสารหลายฉบับของ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 ส่วนแนวทาง

การก�ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

นั้นอยู่ในขั้นตอนการร่าง

แผนการด�าเนินงานต่อไป
 ร่างแนวทางการก�ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิด

ขึ้นเองตามธรรมชาติจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	 

ปี	2557	ส่วนรายละเอยีดทางด้านเทคนิคอืน่	เช่น	การจัดการ 

กากกมัมนัตรงัส	ีการน�าของเหลอืไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ	

การช�าระล้างการเปรอะเป้ือน	ฯลฯ	กจ็ะต้องมกีารศกึษาใน

รายละเอียดต่อไป
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โครงการตรวจวัดและประเมนิความปลอดภัยจากรังสีกระเจงิ
ของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด	Portable	ในโรงพยาบาล

ความเป็นมาและความส�าคัญ
	 เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์	 มีหลาย

ประเภท	 ตามลักษณะและเทคนิคทางการแพทย์ที่จะใช้งาน	 

ส่วนใหญ่จะตดิตัง้ภายในห้องทีม่กีารออกแบบทางวชิาการให้มี

การป้องกันรังสเีพยีงพอส�าหรบัผูป้ฏบิติังานทางรงัส	ีและบุคคล

ภายนอกห้องใกล้เคยีง	จากการตรวจก�ากบัดูแลความปลอดภยั

การใช้รังสีจากเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยของสถานปฏิบัติการ

ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ	 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	พบว่ามีหลายแห่งที่มีความเสี่ยงในการได้รับ

รังสีในขณะปฏิบัติงาน	 และส่วนใหญ่สามารถหาทางป้องกัน

รังสีได้ตามค�าแนะน�า	แต่ส�าหรับการใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย

ชนิด	 Portable	 ที่สามารถเคลื่อนที่ได้	 น�าไปใช้ที่เตียงผู้ป่วย

ตามอาคารพักผู้ป่วยในบริเวณต่าง	 ๆ	 ภายในโรงพยาบาลนั้น	

ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและบุคลากรที่อยู่ใกล้เคียง	 มีความเสี่ยง

สูงในการได้รับรังสีมากที่สุด	และป้องกันรังสีได้ยาก	เนื่องจาก

มีข้อจ�ากัดของสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคใน

การป้องกันรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและบุคลากรที่อยู ่

ใกล้เคียง	 การตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการประเมินรังสี

ประจ�าตัวบุคคลของหน่วยงาน	พบว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสีกับ

เคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด	 Portable	 ได้รับรังสีเป็นประจ�า	 

บางคนได้รับรังสีเกินเกณฑ์ก�าหนด	ท�าให้เกิดความกังวลเก่ียว

กบัปรมิาณรงัสทีีไ่ด้รบั	โดยเฉพาะอย่างยิง่เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏบัิตงิาน 

อื่น	ๆ	และบุคลากรที่อยู่ใกล้เคียง	จะมีความวิตกกังวลทุกครั้ง

ที่มีการปฏิบัติงานใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด	 Portable	 

จงึมหีน่วยงานรงัสใีนโรงพยาบาลหลาย	ๆ	แห่งน�าปัญหาดงักล่าวนี้	 

มาปรึกษาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ของส�านักงาน 

ปรมาณูเพื่อสันติบ่อยครั้ง	เพื่อขอข้อแนะน�าในการป้องกันรังสี

	 เพื่อให้การใช้รังสีจากเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการ

แพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการรักษา 

ผู้ป่วย	ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ โดยกลุ่มก�ำกับดูแลควำม

ปลอดภัยกำรใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี จึงได้จัดท�ำโครงกำร

ตรวจวัดและประเมินควำมปลอดภัยจำกรังสีกระเจิงของ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด Portable ในโรงพยำบำล 

ท่ัวประเทศ	 ด้วยการตรวจวดัปรมิาณรงัสแีละประเมนิผลเป็นเส้น

แนวขอบเขต	(Contour)	ของรังสี	ส�าหรับการพิจารณาระดับ

ความปลอดภัยเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริเวณที่มี

การใช้เครื่องเอกซเรย์ชนิดดังกล่าว	 และยังเป็นการสนับสนุน

การพัฒนาระบบการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการออกข้อ 

ก�าหนดหรือมาตรการต่างๆ	 ภายภาคหน้า	 ในการก�ากับดูแล

ความปลอดภัยการใช้รังสีจากการใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย

ชนิด	 Portable	 ของหน่วยงานโรงพยาบาล	 นอกจากนี้ยังมุ่ง

หวงัเพือ่สร้างความตระหนกัทางด้านความปลอดภยัทางรังสีกบั

หน่วยงานทางรงัสขีองโรงพยาบาล	ซึง่เป็นการปฏบิตังิานเชิงรุก	

และสร้างศกัยภาพของส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิในการก�ากบั

ดแูลความปลอดภยัการใช้รงัสทีางการแพทย์	และเพือ่ให้มฐีาน

ข้อมูลในการบริหารจัดการก�ากับดูแลการใช้พลังงานจากรังสี

ด้านการแพทย์ของหน่วยงานโรงพยาบาลภายในประเทศให้เกดิ

ความปลอดภยัทางรงัสสีงูสดุ	กบัผูป้ฏบิตังิานรงัสแีละบคุลากร

ในพืน้ที	่รวมทัง้ให้ตระหนกัถึงการป้องกนัรงัสใีนการปฏบิตังิาน

อย่างถูกต้อง	เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
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ลักษณะการด�าเนินงาน
	 การตรวจวัดและประเมินนี้มีหน่วยงานรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งสิ้น	51	หน่วยงาน	จ�านวนเครื่องเอกซเรย์

วินจิฉยัชนดิ	Portable	ทัง้สิน้	67	เครือ่ง	ทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน	การตรวจวดัและประเมนินีใ้ช้วธิกีารวดัปรมิาณรงัสสีะท้อน

ด้วยเครื่องส�ารวจรังสี	(Survey	meter)	โดยท�าการวัดที่เงื่อนไขสภาวะแวดล้อมการฉายรังสีตามจริง	และค่าปัจจัย	เทคนิคของ

เครื่องเอกซเรย์ที่หน่วยงานรังสีวินิจฉัยใช้อยู่เป็นปกติและใช้บ่อยที่สุด	(เช่น	ค่าศักย์ไฟฟ้า,	ค่ากระแส	และเวลาในการฉายรังสี)	

จากนั้นน�าข้อมูลผลการตรวจวัดและค�านวณหาค่าปริมาณรังสีกระเจิงของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด	Portable

	 การตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยจากรังสีกระเจิงของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด	 Portable	 นี้	 
ใช้เครื่องมือส�ารวจรังสี	 (survey	meter)	VICTOREEN	รุ่น	 :	 451PDE-SI-RYR	หมายเลขเครื่อง	 :	 930	ซึ่งเป็นหัววัดรังสี 
ชนิดไอออนไนเซชั่นแชมเบอร์
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ผลการด�าเนินงาน
	 จากผลการทดลองพบว่าการตรวจวัดโดยน�าเครื่องเอกซเรย์ไปใช้ที่เตียงผู้ป่วยตามอาคารพักผู้ป่วยในบริเวณต่างๆ	นั้น	 

ที่ต�าแหน่งที่ใกล้หลอดเอกซเรย์	 และอยู่ในแนวของล�ารังสีเอกซ์นั้นปริมาณรังสีกระเจิงจะมีค่าสูง	 โดยเฉพาะบริเวณท่ีใกล้เตียง

คนไข้ทีท่�าการฉายรงัสเีอกซ์	ซึง่ในการปฏบิตังิานดงักล่าวของผูป้ฏบิตังิานควรจะแจ้งให้ญาตขิองคนไข้	หรอืคนทีม่ีไ่ม่เกีย่วข้องให้

ออกจากบริเวณรังสี	เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับรังสีโดยไม่จ�าเป็น	โดยเมื่อระยะทางห่างออกไปก็จะพบว่าปริมาณรังสีกระเจิง

จากเครื่องเอกซเรย์ดังกล่าวมีค่าลดลงตามกฎก�าลังสองผกผัน	 ซ่ึงจะเป็นข้อมูลได้ว่าผู้ปฏิบัติงานกับรังสีนั้น	 ควรสวมชุดป้องกัน

รังสีทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	รวมถึงอยู่ให้ห่างจากแหล่งก�าเนิดรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	และผู้ปฏิบัติงานต้องติดอุปกรณ์

วัดรังสีประจ�าบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในบริเวณรังสี
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โครงการวัดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย
ได้รับจากการรับบริการทางรังสีวินิจฉัย

	 ปัจจุบันวงการแพทย์ของประเทศไทยได้น�าเทคโนโลยีการใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องก�าเนิดรังสีเอกซ์	หรือท่ีเรียกกันว่า	

เอกซเรย์	(X-Ray)	มาใช้ในการวนิจิฉยัโรคกนัอย่างแพร่หลาย	เนือ่งจากการวนิจิฉยัโรคด้วยเครือ่งก�าเนดิรงัสเีอกซ์มคีวามแม่นย�า

และรวดเร็ว	 ดังนั้น	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 จึงจัดท�าโครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีท่ีผู้ป่วยได้รับจากการถ่าย

ภาพทางรังสีวินิจฉัย	 (Measurement	of	patients	dose	 receive	 from	diagnostic	 radiography)	ซึ่งด�าเนินการจัดเก็บ

และรวบรวมข้อมูลปริมาณรังสีจากการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา	และแนวทางการก�าหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานของ

ประชากรไทย	เพื่อน�ามาประเมินหา	National	Dose	Reference	Level	และรวบรวมข้อมูลส่งให้	UNSCEAR	ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ขององค์การสหประชาชาต	ิและยงัเป็นการแลกเปลีย่นและถ่ายทอดเทคโนโลยอีงค์ความรูร้ะหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อกีทัง้ยงั

เป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	คือ

ผู้รับบริการทางรังสีวินิจฉัยจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ	ซึ่งมีระยะเวลาในการด�าเนินงาน	4	ปี	(2556	-	2559)

	 การด�าเนินงานโครงการในปี	 2556	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 โดยส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	 ร่วมกับ 

โรงพยาบาลวิภาวดี	ได้เริ่มด�าเนินการ	ให้บริการเอกซเรย์เคลื่อนที่	ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ที่ไบเทค	บางนา	

เมื่อวันที่	 13	–	16	สิงหาคม	2556	 โดยมีนักศึกษา	คณะครู	 อาจารย์	 ผู้ประกอบการ	รวมถึงประชาชนทั่วไป	 	 ให้ความสนใจ 

ในการรบับรกิารเอกซเรย์ทรวงอก	และส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัตไิด้วดัปรมิาณรงัสใีห้กบัผูร้บับรกิารเอกซเรย์	เพือ่ให้ผูร้บับริการ

มีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้รังสีในการทางการแพทย์

ตรวจร่างกายก่อนเอกซเรย์ วัดปริมาณรังสีก่อนเอกซเรย์

วัดปริมาณรังสีหลังเอกซเรย์ รับบริการเอกซเรย์และตรวจวัด

ปริมาณรังสีขณะเอกซเรย์
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 สิบประเทศสมาชิกของอาเซียน

จะรวมตัวกันเข้าสู ่ความเป็น	 “ประชาคมอาเซียน”	 (ASEAN	 

Community)		โดยประชาคมอาเซียนประกอบด้วย	3	เสาหลัก	คือ	

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 ซ่ึงท้ังภาครัฐ

และเอกชน	โดยเฉพาะประชาชนจะต้องเข้ามามส่ีวนร่วมอย่างส�าคญั

ในทั้งสามเสาหลัก	 การเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้

เกิดท้ังประโยชน์และความท้าทายต่อการก�ากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี	กล่าวคือ	ท�าให้เกิดความร่วมมือประสานงาน

ระหว่างประเทศสมาชิก	 และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวกขึ้น	 แต่ใน

ขณะเดียวกันอาจท�าให้เกิดปัญหาได้	 การเช่ือมต่อระหว่างประเทศ

สมาชกิในประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	Connectivity)	ประกอบด้วย	

การเชือ่มต่อทางกายภาพ	การเชือ่มต่อของสถาบัน	และการเชือ่มต่อ

ของบุคคล	 	ผลจากการเชื่อมต่อนี้	 จะท�าให้การเดินทาง	การขนส่ง	

และการติดต่อมีความสะดวกข้ึน	 ในขณะเดียวกัน	 การขนส่งวัสดุ

กัมมันตรังสีระหว่างประเทศอาจควบคุมได้ยากข้ึน	 หากไม่มีการ

ประสานงานระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

 ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.)	 ได้เล็งเห็นถึงความ

ส�าคญัและโอกาสในการจดัเตรยีมความพร้อมขององค์กรให้สามารถ

ด�าเนนิภารกจิสอดคล้องกบัการสร้างประชาคมอาเซยีน	จงึได้ด�าเนนิ

การจดัตัง้	“เครอืข่ายของหน่วยงานก�ากบัดแูลการใช้พลงังานปรมาณู

ในอาเซียน”	 (ASEANTOM:	 ASEAN	 Network	 of	 Regulatory	

Bodies	on	Atomic	Energy)	ทั้งนี้เหตุผลหลัก	2	ประการคือ	(1)	

เตรียมรองรับการเติบโตของการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู

ภูมิภาค	และ	(2)	เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นประชาคม

อาเซยีนในปี	2558		การก่อเกดิเครอืข่าย	ASEANTOM	จะเป็นจดุเริม่

ต้นของการวางกรอบความร่วมมอือย่างใกล้ชิดและชัดเจนขึ้น	ซึ่งจะ

ช่วยท�าให้มั่นใจว่า	 	การใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาคสอดคล้องกับ

มาตรฐานความปลอดภยั	ความมัน่คง	และการพทิกัษ์ความปลอดภยั	

ของการก�ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู

เครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN	Network	of	Regulatory	Bodies	on	Atomic	Energy:	ASEANTOM)

48 สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ

Office of Atoms for Peace



การด�าเนินงาน
 1. กำรด�ำเนินกำรจัดตั้งเครือข่ำย ASEANTOM	เริ่มขึ้นเนื่อง

ในวาระครบรอบ	50	ปีของ	ปส.	(พ.ศ.2554)	โดย	ปส.	เป็นเจ้าภาพหลัก

จดัการประชมุระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยั	ความมัน่คงและการ

พิทักษ์ในการใช้พลังงานปรมาณูทางสันติ	(International	Conference	

on	Safety,	Security	and	Safeguard	in	Nuclear	Energy)	เมื่อวันที่	

1-2	กันยายน	2554	ณ	โรงแรมพูลแมน	คิงส์พาวเวอร์	กรุงเทพฯ	และได้

เสนอแนวคดิรเิริม่ในการสร้างเครอืข่ายผ่านการประชมุหารอือย่างไม่เป็น

ทางการระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศอาเซียน	

	 	 ต่อมามใีนปี	2554	–	2556	ได้มกีารผลกัดนัการจดัตัง้เครอืข่าย 

โดยความร่วมมอืกบักระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ	

ผ่านช่องทางของ	

	 	 (1)	 ASEAN	Committee	on	Science	and	Technology	

(ASEAN-COST)	

	 	 (2)	 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน	(Senior	Official	

Meeting	 :	 SOM)	 	 โดยตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ	 โดยเริ่ม

จากการเสนอกรอบแนวความคิดของเครือข่าย	 (Concept	 paper)	

และได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุม	 มีมติให้ด�าเนินการจัดตั้งเครือข่าย	 

ASEANTOM	 ในส่วนของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	

(ASEAN	Political-Security	Community;	APSN)	

	 	 (3)	 การประชุมระดับผู้น�าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ 

ปี	 2555	 (2012	 Nuclear	 Security	 Summit)	 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโซล	

สาธารณรัฐเกาหลี	 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง	 เป็นข้อเสนอ 

ของไทยให้มีการจัดตั้งเครือข่ายของหน่วยงานก�ากับดูแลทางนิวเคลียร์

และรังสีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้		

	 	 (4)	 การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน	 (ASEAN	 Summit)	

โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานให้มีการสนับสนุนเรื่อง	

ASEANTOM	 ในถ้อยแถลงของประธานอาเซียน	 และนายกรัฐมนตรีได้

แจ้งข้อเสนอนี้ให้ผู้น�าพิจารณาการประชุมเต็มคณะ	 (plenary	 session)	

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอของไทย

	 	 (5)	 การประชุมสามัญประจ�าปี	 (General	 Conference)	

ของทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ	ณ	กรุงเวยีนนา	ประเทศออสเตรยี	

ครั้งที่	55	(ปี	2554),	ครั้งที่	56	(ปี	2555)	และ	ครั้งที่	57	(ปี	2556)	โดย

ในครั้งที่	56	และ	ครั้งที่	57	นี้	ได้มีการสนับสนุนการจัดตั้ง	ASEANTOM	

ในถ้อยแถลงของประเทศต่าง	 ๆ	 ในอาเซียน	 เช่น	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	

ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	เวียดนาม	ฯลฯ	
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 2. กำรด�ำเนินกำรจัดท�ำร่ำงขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ (Term of Reference : TOR) ส�ำหรับเครือข่ำย ASEANTOM 

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ	จัดท�าร่าง	TOR	ขึ้น	และได้จัดการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเมื่อวันที่	

30	สิงหาคม	2555	ที่กรุงเทพฯ	โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานก�ากับดูแล	หรือตัวแทนจากสถานทูต	จากประเทศในกลุ่มอาเซียน

เข้าร่วมประชุม	 โดยได้รับข้อเสนอแนะและความเห็นจากหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศสมาชิกแล้ว	 จากนั้น	 ส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	ได้แก้ไข	TOR	จากข้อเสนอแนะดังกล่าว	และส่งให้หน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	 

ของ	10	ประเทศสมาชิกในอาเซียนตรวจทานและให้ความเห็นชอบถึง	2	ครั้ง	 ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก	2	ประเทศ	คือ	

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์	 คณะท�างานได้แก้ไขและขอความเห็นชอบจากกระทรวงการต่างประเทศ	และได้ส่งเวียนให้ประเทศ

สมาชิกต่อไป	

	 จากนั้นในปี	2556	ได้จัดการประชุมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน	เพื่อด�าเนินการหาข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอ

การสร้างเครือข่าย	(TOR)	และจัดท�าแผนการด�าเนินงานของเครือข่าย	ASEANTOM	เมื่อวันที่	2	-	5	กันยายน	2556	ณ	โรงแรม

มิลเลเนียม	จังหวัดภูเก็ต	ประเทศไทย	จากการประชุมได้ข้อสรุปของ	TOR	และน�าเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง	

(SOM)	ของอาเซียนในการประชุมที่ประเทศบรูไน	ระหว่างวันที่	8	-	12	กันยายน	2556	และได้รับการยอมรับการเห็นชอบจาก

ที่ประชุม	จากนั้นได้ส่งเวียนให้ผู้น�าระดับสูงของประเทศสมาชิกต่อไป	

 3. กำรด�ำเนินกำรของเครือข่ำย	 จากการประชุมท่ีภูเก็ต	 ได้จัดท�าแผนการด�าเนินงานของเครือข่าย	 โดยข้ันต้นใน 

ปี	2557	จะมกีารประชมุประจ�าปีทีป่ระเทศไทย	และการประชมุเชงิปฏบิตักิารอืน่	ๆ 	ทีป่ระเทศมาเลเซยีและเวยีดนาม	และยงัได้ 

รับการสนับสนุนบางส่วนจาก	IAEA	อีกด้วย	โดยหัวข้อของการด�าเนินงานในปี	2557	จะมุ่งเน้นที่การสร้าง	คือ	เรื่อง	Nuclear	

regulation	establishment	and	national	regulatory	and	legal	framework,	Radiation	environment	monitoring	and	

transport	model,	Experience	sharing	from	EURATOM,	และ	Radiation	detection	techniques	and	maintenance	 

of	instruments

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ

Office of Atoms for Peace
50

รายงานประจำาปี 2556

Annual Report 2013



ระบบจดัการฐานข้อมลูเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสีทัว่ประเทศและ
การรบัสมคัรสอบเพือ่รบัรองเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสีออนไลน์

การรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในปัจจุบันมีการด�าเนินงานหลายขั้นตอนในการเก็บข้อมูล

เอกสารต่างๆ	 ของการรับสมัครสอบ	 การสอบ	 ทะเบียนเจ้าหน้าที่	 เป็นต้น	 จากทางไปรษณีย์	 โทรสาร	 หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งใช้ระยะเวลานานประกอบกับมีบุคลากรไม่เพียงพออันมีผลต่อการบริหารจัดการเวลาตามที่วางแผน

งานไว้	เนือ่งจากจ�านวนผูส้มคัรท่ีมจี�านวนมากตลอดจนการใช้เอกสารหลกัฐานอืน่ๆประกอบการสมคัรสอบหลายรายการ	

เพือ่เป็นการลดข้ันตอนการท�างานและเพิม่ช่องทางการบรกิาร		ศนูย์พฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านนวิเคลยีร์

และรังสี	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ได้ด�าเนินการจัดท�าระบบจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ทั่วประเทศ	 และการรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีออนไลน์	 เพื่อการจัดการรับสมัครสอบ

อิเล็กทรอนิกส์		การจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี		ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	และเสริม

สร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบการเชื่อมต่อทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีและผู้ที่สนใจ	 สามารถเข้าใช้บริการ	 สมัครสอบออนไลน์	 ลงทะเบียน	

ค้นคว้าข้อมูล	และเยี่ยมชมเว็บไซต์	ได้ที่	http://dmsa.oaep.go.th/ โดยเริ่มบริการแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม	2557
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	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ด�าเนินการจัดท�าบทเรียน	 E-Learning“หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ท�างาน 

ในบริเวณรังส ีส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ตรวจตรา” เพื่อรองรับการด�าเนินงานของหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็น 

ไปตาม	 “ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 เรื่อง	 มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี	 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504	พ.ศ.	2549”			ก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	2504		ในการด�าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีตามแนบท้าย

ประกาศ		และตามระเบียบ	พ.ป.ส.9(4)-ปร.6-01	ของคณะกรรมการฯ	 เรื่องหลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ท�างานใน

บริเวณรังสี	 ได้ก�าหนดไว้ว่า	 “ผู้รับใบอนุญำตต้องจัดฝึกอบรมบุคลำกรทำงรังสีเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงำนก่อนกำร

เข้ำไปปฎบัิตงิำนจรงิ” (ส�ำหรบัผูป้ฎบิตังิำนในพืน้ทีต่รวจตรำ และส�ำหรบัผูป้ฎบิตังิำนในพืน้ทีค่วบคมุ) นอกเหนอืจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องแล้ว	บทเรยีน	E-Learning	นี	้ยงัเป็นการเพิม่ช่องทางเข้าถงึองค์ความรูด้้านนวิเคลยีร์ของส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ  

ให้สาธารณชนและผู้สนใจได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึนอีกด้วย	 โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง	 

ตามความต้องการและไม่เสยีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทัง้สิน้	โดยเข้าไปลงทะเบยีนเรยีนได้ที	่http://www.oaep.go.th/e-learning/

ขั้นตอนการเรียน

ลงทะเบียน เข้ำสู่บทเรียน หัวข้อที่ 1 เรียนรู้ ผ่ำน 80%

ขึ้นไป

สอบ หัวข้อที่ 2

สอบไม่ผ่ำน ท�ำกำรสอบใหม่ 1 ครั้ง

สอบไม่ผ่ำน หัวข้อที่ 1

ตัวอย่างหน้าบทเรียนและค�าอธิบายการใช้งาน

การจดัท�าบทเรียน	E-Learning	
หลกัสตูรมาตรฐานในการอบรมบคุคลทีท่�างาน
ในบรเิวณรงัสสี�าหรับผูป้ฏบิตังิานในบรเิวณพืน้ทีต่รวจตรา

ส่วนที่ 4
ภาพกิจกรรม
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ส่วนที่ 4
ภาพกิจกรรม
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วันที่	30	–	31		มกราคม	2556

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	โดยส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	กลุ่มก�ากับดูแลความปลอดภัย

การใช้เครื่องก�าเนิดรังสี	 ได้ด�าเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	 “โครงการตรวจวัดและเก็บ

ข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย	 ”	 ให้แก่เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีจาก

สถานปฏิบัติการทางรังสีทางด้านการแพทย์	ในเขตภาคเหนือ	ระหว่างวันที่	30	–	31	มกราคม	2556	ณ	โรงแรม	 

เชียงใหม่ฮิลล์	2000	จังหวัดเชียงใหม่
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วันที่	4	กุมภาพันธ์	2556

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร่วมกับ	Australian	Nuclear	and	

Technology	Organization	(ANSTO)	ประเทศออสเตรเลีย	และ	U.S.	Department	of	Energy	โดย	Pacific	

Northwest	National	Laboratory	(PNNL)	จดัการประชมุสมัมนาและฝึกอบรม	เรือ่ง	“การสร้างความตระหนกั

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี”	(National	Awareness	Seminar	on	Radioactive	

Sources	Security)	ภายใต้ความร่วมมือโครงการ	Regional	Security	of	Radioactive	Sources		ณ	โรงแรม

ปทุมวันปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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วันที่	21	-	22	กุมภาพันธ์	2556

	 ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีน�าสือ่มวลชนท้องถิน่ลงพืน้ที	่เยีย่มชม

ระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ระหว่างวันที่	21	-	22	กุมภาพันธ์	2556	

โดยเข้าเยี่ยมชมการตรวจสอบสินค้าโดยใช้รังสีเอกซ์	 และการตรวจสอบการปนเปื้อนทางรังสีของสินค้าน�าเข้า	

ณ	ส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง	กรมศุลกากร	จังหวัดชลบุรี	รวมทั้ง	เยี่ยมชมสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่

มีระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น�้า	ณ	จังหวัดระยอง

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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วันที่	4	–	6	มีนาคม	2556

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร	 

“ความปลอดภัยทางรังสีในงานถ่ายภาพทางอุตสาหกรรม	รุ่นที่	1”	ระหว่างวันที่	4	–	6	มีนาคม	2556	ณ	โรงแรม 

อมารี	 ดอนเมือง	 กรุงเทพฯ	 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 จ�านวน	 61	 คน	 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 

ทางรังสีในงานถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมประจ�าหน่วยงาน	และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจากภาครัฐ

และเอกชน	เนือ้หาของหลกัสตูรเน้นการน�าไปปฏบัิตเิพือ่การพฒันาบุคลากรในงานถ่ายภาพรงัสทีางอตุสาหกรรม	

และการจัดการงานด้านความปลอดภัยทางรังสีภายในองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 และทักษะประสบการณ ์

ในด้านนี้มากยิ่งขึ้น

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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วันที่	3	พฤษภาคม	2556

	 นายสุพรรณ	แสงทอง	เลขาธิการส�านักงาน

ปรมาณเูพือ่สนัต	ิให้การต้อนรบั	Mr.	Shin	Sung	Chul	 

ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�า

ประเทศไทย	 ซ่ึงเดินทางมาเข ้าพบร ่วมหารือ

พิจารณาร่างความตกลงเพื่อความร่วมมือในการ

ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติระหว่างรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

เกาหล	ีณ	ห้องเลขาธกิารส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ 

เพื่อหาข้อสรุปก่อนท�าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง	 

2	ประเทศในอนาคต	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2556
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วันที่	20-23	พฤษภาคม	2556

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 (ปส.)	 ร่วมกับ 

ทบวงการพลั งงานปรมาณูระหว ่างประเทศ	 

(International	Atomic	Energy	Agency	:	IAEA)	

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 The	 Regional	

workshop	 on	 Leadership,	 Management	

for	 Safety	 and	 Safety	 Culture	 	 ระหว่างวันที่	 

20-23	พฤษภาคม	2556	ณ	 โรงแรมปทุมวนัปริน๊เซส	 

กรุงเทพฯ	 เพื่อสร้างความตระหนักต่อการบริหาร

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์	 และเสริมสร ้าง 

วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร	 โดยมีผู้เข้าร่วม 

การสัมมนาจากประเทศสมาชิกต่างๆ	 ในภูมิภาค 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู	 

ผู้บริหารโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 และ 

ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ

สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ
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วันที่	28	มิถุนายน	2556

	 นายสุพรรณ	แสงทอง	เลขาธิการส�านักงาน

ปรมาณู เพื่ อสันติ 	 และ	 นายแพทย ์บุญเรือง	 

ไตรเรอืงวรวฒัน์	อธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	

กระทรวงสาธารณสุข	ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมอืการตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งเอกซเรย์	

เพื่อก�าหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของความร่วมมือ

อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ความสามารถ 

ด้านวิชาการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์	

และการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ให้กับ

สถานบรกิารสขุภาพ	ณ	กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	

กระทรวงสาธารณสุข	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2556
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วันที่	1	–	2	กรกฎาคม	2556

	 ผูเ้ชีย่วชาญจากทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ	

(IAEA)	 เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอนุสัญญา

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	ระหว่างวันที่	1	–	2	กรกฏาคม	2556	โดยใน

วันที่	1	กรกฎาคม	2556	เดินทางเข้าพบ	นายวีระพงษ์	แพสุวรรณ	

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พร้อมด้วย	นายสุพรรณ	

แสงทอง	 เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 และเจ้าหน้าที่ 

ทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมรบัฟัง	ณ	ห้องประชมุชัน้	4	อาคารพระจอมเกล้า	

ส�านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ในช่วงบ่าย 

ผู้เช่ียวชาญจาก	 IAEA	 ได้เดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศ	

เพื่อเยี่ยมคารวะ	นายวรเดช	วีระเวคิน	อธิบดีกรมสนธิสัญญาและ

กฏหมาย	ณ	ห้องประชุมกรมสนธิสัญญา	ชั้น	1	กระทรวงการต่าง

ประเทศ	 และในวันท่ี	 2	 กรกฎาคม	 2556	 ผู้เช่ียวชาญจาก	 IAEA	 

ได ้ร ่วมประชุมหารือในหัวข ้อดังกล ่าวกับคณะกรรมาธิการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และคณะกรรมาธิการพลังงาน	 

ณ	ห้องประชุม	3701	อาคาร	3	รัฐสภา
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วันที่	9	กรกฎาคม	2556

	 เมื่อวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2556	 ส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ 	 กระทรวงวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี	 ได้รับเกียรติจาก	 ดร.	 พีรพันธุ์	 พาลุสุข	 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม	 “การสร้างความ

เชื่อมั่นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	

ณ	 โรงแรมเซ็นทารา	 แกรนด์	 ลาดพร้าว	 โดยมี

วตัถุประสงค์เน้นย�า้ความเชือ่มัน่ด้านความปลอดภยั

ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูให้กับ

ประชาชนทั้งประเทศ
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วันที่	5	–	9	สิงหาคม	2556

	 ส�านักงานปรมาณูเพือ่สนัติ	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจดัการฝึกอบรมเชิงปฏบัิตกิาร	

เรื่อง	“การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี	ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า”	ระหว่างวันที่	

5	–	9	สิงหาคม	2556	ณ	โรงแรมการ์เด้นส์	คลิฟ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	เพื่อให้เจ้า

หน้าทีป่ฏบิติังานในส่วนหน้ามคีวามรู้เรือ่งการป้องกนัอนัตราย	การตรวจวดัและตรวจพสิจูน์วสัดนุวิเคลยีร์

และวสัดุกมัมนัตรงัสใีนเบือ้งต้น	รวมทัง้การตรวจสอบสนิค้าทีอ่าจน�าไปใช้ในการผลติอาวธุทางนวิเคลยีร์

และรังสี	ที่มีผลกระทบและเป็นอันตรายกับประชาชน
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ข้อมูลโดย

	 ส�านักงานเลขานุการกรม

	 ส�านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู

	 ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

	 ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

	 ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

	 กลุ่มงานด้านวิชาการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

	 งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

จัดท�าโดย
 

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 เลขที่	16	ถนนวิภาวดีรังสิต	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

	 โทรศัพท์	0-2579-5230	,	0-2596-7600	

	 โทรสาร		0-2561-3013			เว็บไซต์	:	www.oaep.go.th

พิมพ์ที่

	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ	จ�ากัด

	 44-16-17	ถนนเลี่ยงเมืองฯ		ต�าบลตลาดขวัญ		อ�าเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

	 โทรศัพท์	0-2525-4807-9	 โทรสาร	0-2525-4855
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สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
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สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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