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             เชิญชวนชาว ปส. รวมเปนเจาภาพ งานเปดบาน

ปรมาณู ประจำป 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ป ในวัน

ศุกรที่ 26 เมษายน 2562  ณ หองประชุมใหญ ปส. พรอม

รวมกิจกรรม  “OAP เปดประตูสูอาเซียน” ประชาสัมพันธ

การเปนประธาน ASEANTOM ความเปนมา และแนวทาง
การเปนเครือขายดานความรวมมือระหวางประเทศในอนาคต 

     คลอดแลว!  พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 

     (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

           

ครบรอบ 58 ป ปส. เปดบานปรมาณู เปดประตูสูอาเซียน

          เชิญชวนชาว ปส. รวมใจ สวมใสเสื้อเหลือง ตั้งแต

เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล
พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง

มีตอพสกนิกรชาวไทยอยางหาที่สุดมิได

                5 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

 2562  ลดภาระผูประกอบการที่ครอบครองหรือใชเครื่อง
กำเนิดรังสีที่อยูในประเภทการแจง - พรอมบทนิรโทษ เริ่มใช

บังคับ 4 มิถุนายน 2562 

        หากเดิมไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

ไมตองรับโทษ  

        ไมเคยขอรับใบอนุญาต หากแจงภายใน 90 วัน นับแต

กฎกระทรวงใชบังคับ  ไมเปนความผิด 

        ผูรับใบอนุญาตที่ไมจัดใหมี  RSO หากทำใหถูกตอง
ภายใน 60 วัน นับแตกฎกระทรวงใชบังคับ ไมตองรับโทษ

                  ปส. ผลักดันบุคลากร สั่งสมความเชี่ยวชาญ
ดานพลังงานนิวเคลียร IAEA ใหการรับรองแลว 5 คน ดังนี้

    1. ดร.ยุทธนา ตุมนอย นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ

ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจวัดและประเมินผลกระทบทางรังสี

ในสิ่งแวดลอม 

    2. นายไมตรี ศรียา  วิศวกรนิวเคลียรชำนาญการพิเศษ  

ผูเชี่ยวชาญดานการเฝาระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดลอม  

    3. ดร.รุงธรรม ทาคำ   นักฟสิกสรังสีชำนาญการพิเศษ 

ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินการดำเนินงานดานการปองกัน

อันตรายจากรังสีสำหรับผูปฏิบัติงานทางรังสี

    4. ดร.ปานทิพย อัมพรรัตน วิศวกรนิวเคลียรชำนาญการ

 ผูเชี่ยวชาญดานการดำเนินงาน ซอมบำรุง  และการจัดการ

 ความเสื่อมของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย

    5. ดร.สมบูรณ โตอุตชนม  วิศวกรนิวเคลียรชำนาญการ  

ผูเชี่ยวชาญดานการเฝาระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดลอม

              รวมใสเสื้อเหลือง ตลอดเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562

    บุคลากร ปส. กาวไกล ไปสูระดับนานาชาติ 

1จัดทำโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th
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              นางสาววิไลวรรณ  ตันจอย ลปส. คนใหม

 พรอมรวมกับเราชาวปส.  เดินหนาผลักดันวิสัยทัศน 
“เปนองคกร Smart  ดานการกำกับดูแลการใชพลังงาน
นิวเคลียรในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

และสิ่งแวดลอม”

  ปส. รวมใจ “ไมยอม ไมทน ไมเฉย รวมพลังคนไทยไมโกง”

คนดี คนเก่ง ของปส.

   ขอแสดงความยินดีกับ ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป 2561

    1 เมษายน 2562 

 วันขาราชการพลเรือน

ขอแสดงความยินดีกับ “คนดี คนเกง ของปส.” 

        ประจำเดือนกุมภาพันธ 2562

   สนับสนุนกิจกรรม “คนดี คนเกง ของปส.”

            ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง ทุกความรวมมือ

ในกิจกรรมการโหวต “คนดี คนเกง ของปส.”  ตลอด

2 ครั้งที่ผานมา  ติดตามผูที่ไดรับการคัดเลือกฯ ประจำ

เดือนมีนาคม 2562  ในจดหมายขาวปรมาณูเพื่อสันติ

ฉบับหนา ..หามพลาด

อย่าพลาด
ร่วมโหวต

กิจกรรม “คนดี คนเก่ง
 ของปส.”

     รวมผลักดันวิสัยทัศนใหม กาวสู Smart OAP 4.0

2

ขาวแวดวง ปส. กับ 
บก. อะตอม พบกันทุกเดือน
      ติดตามดวยนะครับ!!

จัดทำโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th

     นายภานุพงศ  พินกฤษ

วิศวกรนิวเคลียรชำนาญการพิเศษ

     ขอแสดงความยินดี

     นางสาวนภาพร  เจินเทินบุญ

    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

     ขอแสดงความยินดี

คนดี คนเก่ง ของปส.
คนดี คนเก่ง ของปส.

สำนักงาน ปปช.

เครือขายแนวรวมสรางสังคมไมทนตอการทุจริต

รับชม สปอต “ไมยอม ไมทน ไมเฉย

รวมพลังคนไทยไมโกง” 19 ตอน ที่นี่
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