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วิสัยทัศนและพนัธกจิของสาํนกังานปรมาณเูพื่อสนัต ิ

เปนองคกรนาํทีม่คีวามพรอมดานการกํากบัดแูลและการพฒันาเครอืขายดานนวิเคลยีรและรงัสี 

ในกลุมประเทศอาเซยีน เพื่อใหเกดิความปลอดภยัแกประชาชนและสิง่แวดลอม “ ” 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

1 กํากับดูแลการใชพลงังานนวิเคลยีรและรงัสใีหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย ความ

มั่นคงปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัย 

2 เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 

3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย 

4 เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

5 เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแกประชาชน 
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พระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพื่อสนัต ิพ.ศ.  ๒๕๐๔ 

1 การกํากับดูแลทางนิวเคลียรครอบคลุมเพียงเรื่อง การเดินเครื่องปฏิกรณ 

2 เครื่องกําเนิดรังสี หมายถึง เครื่องกําเนิดรังสีเอกซ และขาดการควบคุมนําเขา สงออก 

3 อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ มีเพียงการตรวจสอบเทานั้น และขาดในกรณีเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

4 การพิจารณาออกใบอนุญาตเปนอํานาจของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

5 ไมมีบทบัญญัติที่จะรองรับการเขาเปนภาคีหรือปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหวางประเทศ 

6 ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว 

7 บทกําหนดโทษไมสอดคลองกับปจจุบัน 

จุดออนของ พ.ร.บ. 



 สํานักงานปรมาณเูพือ่สนัต ิ หนา  4   

พระราชบญัญตัพิลงังานนิวเคลยีรเพือ่สนัต ิพ.ศ.  ๒๕๕๙ 

หนา 4

นนิวเคลยีรเพือ่สนัติ พ.ศ. ๒๕๕๙

 
       
IAEA Nuclear Law Handbooks 
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             Safeguards 
 
Measures to inspect and 
verify that countries comply 
with their international 
obligations not to use nuclear 
materials for nuclear 
explosives. 

              Security 
 
The prevention and 
detection of, and response 
to, theft, sabotage, 
unauthorized access, illegal 
transfer or other malicious 
acts involving nuclear 
material, other radioactive 
substances or their 
associated facilities. 

              Safety  
 
The achievement of proper 
operating conditions, 
prevention of accidents 
or mitigation of accident 
consequences, resulting in 
protection of workers, the 
public and the environment 
from undue radiation 
hazards. 

              

The achievement of proper 

              1               S
The prevention and 

              2              S
Measures to inspect and 

             3 

3S : Safety, Security and Safeguards 

แอ 
แอ 

การใชพลงังานนิวเคลยีรอยางปลอดภยั 

  การปองกนัอนัตรายและภยัคกุคาม 

การตรวจสอบยนืยนัการใชวัสดนุวิเคลยีร 

ใหเกิดประโยชนในทางสนัต ิ
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หลังจาก พ.ร.บ. พลังงานนวิเคลยีรเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันที ่5 สิงหาคม 2559 

และมผีลบังคบัใชเมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ 2560 นั้น ปส. ไดดําเนนิการยกรางกฎหมายลาํดบัรองที่เกีย่วของ 

 จํานวน 51 ฉบับ เพื่อใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการกํากับดูแล “ ” 

กฎกระทรวง 43 ฉบับ 

ระเบียบ/ประกาศ พนส. 5 ฉบับ 

ประกาศ ปส. 3 ฉบับ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับแลว 5 ฉบับ 

อยูในระหวางการการนํากลับมาปรับแกไข/ทบทวน 1 ฉบับ 

อยูในระหวางขั้นตอนการเสนอ ครม. 1 ฉบับ 

ผานการเห็นชอบจาก ครม. และอยูระหวางการพิจารณาในชัน้คณะกรรมการกฤษฎกีา 41 ฉบับ 

อยูระหวางการตรวจสอบเพื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษา (ประกาศ/ระเบียบ) 3 ฉบับ ยกรางแลวเสรจ็ รวม 51 ฉบับ 

ประเภทของกฎหมาย 

การจัดทาํกฎหมายลําดบัรองที่เกี่ยวของ 1 

ผลักดนั พ.ร.บ. พลังงานนวิเคลยีรเพื่อสนัต ิพ.ศ. 2559 ใหเกิดการบงัคบัใชอยางสมบรูณ 

Presenter
Presentation Notes
	หลังจาก พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ปส. ได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง จำนวน 51 ฉบับเสร็จเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฏหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในอนาคต
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พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมและระงบัเหตฉุกุเฉนิทางนิวเคลียรและรังส ี1 

เหตุผลความสําคญั 

        จากการประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทาง 

        นิวเคลียร ครั้งที่ 4 (4th Nuclear Security Summit) 

นายกรัฐมนตรีมีความประสงคใหประเทศไทยเตรียมความพรอม

ในการรับมือตอสถานการณฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

        การ ใช ประโยชน จาก 

        พลงังานนวิเคลยีรและรงัสี

ในประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC 

1 2 
        สถานการณโลกทําให 

        ประเทศไทยมีความเสี่ยง

ในการเผชิญภัยคุกคามรูปแบบ

ใหมมากยิ่งขึ้น  

3 

การบรหิารวกิฤตการณระดบัชาต ิ

การกํากับดูแลความปลอดภยั 

ทางนิวเคลยีรและรงัส ี 

การตอตานการกอการรายสากลของศนูย

ปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล  
การบรหิารจดัการภยัความมัน่คงทางทะเลของศนูยประสาน

การปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล  

หนวยงานหลกั : ปส. หนวยงานหลกั : ศตก. 

ปส. มีสวนเกี่ยวของ 

หนวยงานหลกั : ศรชล. 

ปส. มีสวนเกี่ยวของ 

“ ” 
1. แผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความ

พรอม ระงับ และฟนฟู เหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2561 – 2565  

2. รองรับขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหง

สหประชาชาติและพันธกรณีที่เกี่ยวของ  

3. รองรับในการบูรณาการตามภาระกิจ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

1. ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี 

2. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ

มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2564)  

3. นโยบายการเตรียมความพรอมแหงชาติ 

(พ.ศ. 2560-2564)   

4 .  แนวโนมสถานการณภัยความมั่นคง

ป จจุบัน  เ กี่ ย ว ข อ งกับ เหตุ ฉุ ก เ ฉินทา ง

นิวเคลียรและรังสี 

บทบาทของ ปส. ในการระงบัเหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลยีรและรังส ี

เฝาระวงัภยั เตรียมพรอม และรับมอืเหตฉุุกเฉินทางนวิเคลยีรและรังสอียางมปีระสทิธภิาพ 

Presenter
Presentation Notes
	ปส.  เข้าร่วมการบริหารวิกฤติระดับชาติ C-Mex 18 ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ โดยรับผิดชอบ ด้านการกำกับดูปลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งจะมีการซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีทั้งการฝึกบนโต๊ะ และฝึกภาคปฏิบัติเต็มรูปแบบ	นอกจากนี้ ปส. ได้จัดทำแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน 
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การฝกซอมระงบัเหตฉุกุเฉนิทางนิวเคลียรและรงัสี 

ฝกซอมการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร

และรังสีอยางบูรณาการ โดยมีเครือขายรวมกับ

หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ 

มหาวทิยาลยัตางๆ 

หนวยงานรวมดาํเนินการ 

Presenter
Presentation Notes
	ปส. ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สถานีเฝาระวังภัยทาง

อากาศ 18 สถาน ี

1. กรุงเทพฯ 

2. เชียงใหม 

3. สงขลา 

4. ขอนแกน 

5. อุบลราชธาน ี

6. ตราด 

7. ระนอง 

8. พะเยา 

9. ตาก 

10. กาญจนบุร ี

11. สกลนคร 

12. ระยอง 

13. เชียงราย 

14. หนองคาย 

15. ภูเก็ต 

16. เพชรบุร ี

17. บุรีรัมย 

18. อ.สังขละบุร ี

าง

สถานีเฝาระวังภัย

ทางน้ํา 5 สถาน ี

1. ระยอง 

2. ภูเก็ต 

3. สงขลา 

4. ระนอง  

5. ชุมพร 

จัดตั้งสถานีเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังส ี

 
2 

สถานีเฝาตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (จ.เชียงใหม) และ 

สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี (จ.นครปฐม) ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจาก CTBTO 

เฝาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีที่อาจเกิดขึ้น 

ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

Presenter
Presentation Notes
	ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 23 สถานี ประกอบด้วยสถานีอากาศ 18 สถานี และสถานีใต้น้ำ 5 สถานี	นอกจากนี้ CTBTO ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก ได้จัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจ ระหว่างประเทศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่	1. สถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ ตั้งอยู่ที่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (กรมอุตุฯ เป็นผู้ดูแล)	2. สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม อีก 1 สถานี ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2560 ซึ่ง ปส. ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและแจ้งผล การตรวจวัดให้ CTBTO และเป็นการแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานเฝ้าระวังของประเทศสมาชิกทั่วโลกได้รับทราบไปพร้อมกันด้วย	สถานีดังกล่าวนี้เป็นสถานีเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถทำการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เป็นก๊าซเฉี่อยได้
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AP : Additional Protocol 
พิธีสารเพิม่เตมิแนบทายความตกลงวาดวยการพิทกัษความปลอดภยัวสัดนุวิเคลยีร 

CTBT : Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 

สนธิสญัญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณ 

CPPNM & Amendment : Convention on the Physical 

Protection of Nuclear Material and its Amendment 
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองทางกายภาพของวสัดนุวิเคลยีรและทีแ่กไขเพิ่มเตมิ  

CNS : Convention on Nuclear Safety  
สนธิสญัญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณ 

RADW : Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 

Management & on the Safety of Radioactive Waste Management 
สนธิสญัญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณ 

มีผลใชบงัคบักับประเทศไทย 

เมื่อวนัที ่17 พ.ย. 60 

ครม. เห็นชอบเมือ่วนัที ่5 ก.ย. 60 

และ อยูระหวางการทลูเกลา ราง พ.ร.บ. เพื่อลงพระปรมาภไิธย 

ครม. เห็นชอบเมือ่วนัที ่27 มี.ค. 61 

ยื่นสารขอเขารวมเมือ่วนัที ่19 มิ.ย. 61 

จะมีผลบงัคบัใชในวนัที่ 19 ก.ค. 61 

ครม. เห็นชอบเมือ่วนัที ่24 เม.ย. 61 

และ จะมีผลบงัคบัใชวนัที ่1 ต.ค 61 

ครม. เห็นชอบเมือ่วนัที ่24 เม.ย. 61 

และ จะมีผลบงัคบัใชวนัที ่1 ต.ค 61 

ลงนามเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ลงนามเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 
ความตกลงรวมกบัทบวงการปรมาณูระหวางประเทศ(IAEA) 

CPF 2017-2022 
 กรอบความรวมมอืทางวิชาการ ป 2560 – 2565 

HOSTING AGREEMENT 
การเปนเจาภาพจดักจิกรรมของทบวงการฯ ในราชอาณาจกัรไทย  

พันธกรณรีะหวางประเทศ ภายใต พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลยีรเพื่อสนัต ิพ.ศ. 2559 

Presenter
Presentation Notes
	หลังจากที่ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ทำให้ประเทศไทยสามารถดำเนินงาน ด้านพันธกรณีระหว่างประเทศได้หลายฉบับ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ตัวอย่างเช่น	AP : พิธีสารเพิ่มเติมแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ มีผลบังคับใช้ 17 พ.ย. 60	CTBT : สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และร่าง พรบ. คุ้มครองการดำเนินงาน ขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....ครม. เห็นชอบ 5 ก.ย. 60 และ สนช. เห็นชอบ 18 พ.ค. 61	CPPNM : อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ 19 ก.ค. 61	CNS : อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และ RADW อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย ในการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วและความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสี ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว
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การพัฒนาความรวมมอืทางวชิาการระหวางประเทศ ดานพลงังานนวิเคลยีรและรังส ี

ปส. : National Atomic Energy Authority of Thailand  
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การตรวจวัดกัมมันตภาพรั งสี ใน

สิ่งแวดลอมของประเทศไทย 1 การประเมินคาปริมาณรังสีจากภายใน

รางกาย 2 การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังส ี3 

จํานวน 805 เครือ่ง จํานวน 595 ตัวอยาง จํานวน 40 รายการ 

เก็บตัวอยางนํ้า ดิน เน้ือสัตว ผัก 

ผลไม ขาว ฯลฯ จากพื้นที่ตางๆ      

ทั่วประเทศ ผลการตรวจวัด

กัมมันตภาพรังสีมีความปลอดภัย 

วิเคราะหและประเมนิคารังสใีน

รางกายของผูปฏิบัติงานทางรังสีใน

สถานปฏิบัติการที่ขออนุญาตใชรังสี 

การรักษามาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร

และรังสี และถายทอดคามาตรฐานใหกับ

ผูขอรับบริการในภาคราชการและเอกชน 

โดยหองปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองวัด

รังสีตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

งานสนบัสนุนการกาํกบัดแูลความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลยีรและรงัสี 

Presenter
Presentation Notes
	ปส. ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคนิควิธีการตรวจวัดค่ากัมมันตรังสี พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจวัดทางรังสี รวมถึงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เพื่อพัฒนา ปส. ให้เป็นศูนย์กลางด้านการทดสอบสอบเทียบทางรังสีที่เป็นมาตรฐานสากลแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน
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พระราชบัญญตัิ  

เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. 2561 

บทบาทของ ปส.เกีย่วของในหมวด 5  
มาตราที ่37 “กฎหมายวาดวย
พลังงานนวิเคลยีรเพือ่สนัต”ิ 

 

        ศูนยปรมาณเูพือ่สนัติประจําภาคตะวนัออก: ระยองโมเดล 

 

พื้นที่ใชประโยขน

พลังงานนวิเคลยีร 

4 

งานสนบัสนุนการกาํกบัดแูลความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลยีรและรงัสี 
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1 การเผยแพรและประชาสมัพนัธ 

3 การถายทอดองคความรู 

2 การสรางความตระหนกัดานนวิเคลยีรและรงัสี 

เผยแพรผลงาน สรางความรู ความเขาใจ ถึงความปลอดภัย

และประโยชนของพลังงานนิวเคลียรและรังสีแกเยาวชน 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพิ่มมากขึ้น ผานสื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 

เผยแพรประชาสัมพันธ และเสริมสรางความรูความเขาใจ

ดาน วทน. และพลังงานนิวเคลียรและรังสี ผานกิจกรรม

รูปแบบตางๆ เชน คาย นิทรรศการ คาราวานวิทยาศาสตร 

สื่อมวลชนสัญจร เปนตน 

พัฒนาศักยภาพดาน วทน. แกบุคลากรตางๆ ตั้งแต

ผูปฏิบัติงาน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผูประกอบ

อาชีพดาน วทน. ผานกิจกรรมการฝกอบรม รวมถึงการ

เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายใน ปส. 

ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผลติขาวประชาสมัพนัธ 35 ครั้ง 

สื่อวทิย ุ 1,603 ครั้ง 

สื่อโทรทศัน 355 ครั้ง 

สื่อออนไลน 204 ครั้ง 

ประชาสมัพนัธผานหนวยงานอืน่ 232 ครั้ง 

การเยีย่มชม ปส. 11 ครัง้ 694 คน  

คาราวานวทิยาศาสตร (Road Show) 5 ครัง้ 939 คน 

นทิรรศการสญัจร/มหกรรมวทิยาศาสตร 11 ครัง้ 7,900 คน 

 

บคุลากรภายนอก 36 หลกัสตูร 1,670 คน 

บคุลากรภายใน ปส. 5 หลกัสตูร 547 คน 

การสรางและสงเสรมิความรูความเขาใจดานพลงังานนวิเคลยีรและรังส ี
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Presentation Notes
	ปส. ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมหลากหลายประเภท แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  	นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรต่างๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเนื่อง
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3 

1 นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน

นิวเคลียรของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
2 แผนแมบทในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟู

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2561 – 2565  

• ครม. ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2560 

เพื่อเปนกรอบทิศทางการพัฒนาดานนิวเคลียรและรังสีของประเทศ

สนับสนุนใหเกิดการเจริญเติบโตท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม 

อยางมั่นคง ปลอดภัย สอดคลองตามมาตรฐานสากล 

 

• คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

พลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 

เมื่อวันที่29 มีนาคม 2561 เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไป

จัดทําแผนงาน/โครงการ  และผลักดันไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 

• คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ ใหความเห็นชอบเมื่อ

วันที่ 23 มกราคม 2561 

เพื่อใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน ใชเปนแนวทางในการ

การเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี ตลอดจนใหมีการบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและทันทวงทีในทุกสถานการณ 

 

การขับเคลือ่นนโยบายและแผนยทุธศาสตรดานนิวเคลยีรและรงัสสีูการปฏบิตั ิ
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Presentation Notes
	ปส. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 และแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565 ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล
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