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เม่ือสหรัฐอเมริกาแถลงในที่ประชุมองค์การสหประชาชาติในวันที่ 23 กันยายน 
พ.ศ. 2497 ท่ีจะด�าเนินการตามแผนการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดประโยชน ์
ในทางสันติ ตามโครงการของประธานาธิบดีไอเซนเฮาเวอร์ แล้ว สหรัฐฯ ก็ได้จัดส่ง 
ผูแ้ทนรฐับาลไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก เพือ่แจ้งแผนการให้ทราบ รวมถึงส่งผูแ้ทน
เดินทางมายังประเทศไทยด้วย

รัฐบาลไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ได้เห็นชอบ 
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อหารือกับคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาในเร่ืองนี้  
โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ใน 
ขณะนั้น เรียกว่า “คณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู” (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นคณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต)ิ เมือ่คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการ
เจรจาหารอืต่อคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2497 คณะรฐัมนตรกีไ็ด้มมีติ
อนุมัติให้คณะกรรมการฯ ด�าเนินกิจการด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติต่อไป และ
เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการจะจัดหาเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัยเครื่องหน่ึง พร้อมท้ังห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ของประเทศ เพื่อใช้
เป็นอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ศึกษา ทดลอง และการวิจัย ส�าหรับนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร ในกิจการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูในทางสันติ โดยสหรัฐอเมริกาเสนอ
จะให้ความช่วยเหลอืในการฝึกอบรมนกัวทิยาศาสตร์ไทยด้านพลงังานปรมาณเูพือ่
สันติและให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์นิวเคลียร์และไอโซโทปเพื่อใช้ในกิจการ
แพทย์ และวิทยาศาสตร์สาขาอื่น

จากนั้นกิจการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติในประเทศไทยจึงเริ่มข้ึนโดยผ่านการ 
ให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้านต่างๆ สืบมา จนในเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2498 นักวิทยาศาสตร์ไทยและผู้ท่ีได้รับทุนตามความช่วยเหลือในรุ่นแรก 
ได้เริ่มเดินทางไปศึกษาอบรมยังสหรัฐอเมริกา ที่ Argonne

»ÃÐÇÑµÔและความเป็นมา
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เมือ่ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) ได้จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที่  
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 โดยเป็นองค์กรอยู่ในอาณติัขององค์การสหประชาชาต ิประเทศไทยเป็นประเทศท่ี 58 ท่ีลงนาม 
ในสตัยาบนัและนบัว่าเป็นสมาชกิของทบวงการฯ ตัง้แต่วนัที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2500

วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเปิดการ
ประกวดราคาเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู และวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 มีการลงนามในสัญญาส่ังซื้อเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยจากบริษัท เคอร์ติสไรต์ สหรัฐอเมริกา จากนั้นคณะกรรมการฯ มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2503 เห็นชอบให้ใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ถนนศรีรับสุข (ถนนวิภาวดีรังสิต ในปัจจุบัน)  
เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารปฏกิรณ์ปรมาณ ูเน่ืองจากการด�าเนินการท่ีผ่านมาของคณะกรรมการฯ ใช้กรมวทิยาศาสตร์  
(กรมวิทยาศาสตร์บริการปัจจุบัน) เป็นสถานท่ีท�าการชั่วคราวและรัฐบาลยังมิได้มอบหมายให้หน่วยงานใดมีหน้าท่ี 
รับผิดชอบโดยตรงในโครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ฯ ในระยะเริ่มแรกจึงต้องใช้วิธียืมบุคลากร 
จากหน่วยราชการต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เคยผ่านการศกึษาอบรมในสาขาต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์นวิเคลยีร์ หรอืวิศวกรรม 
เครื่องปฏิกรณ์ฯ จากต่างประเทศมาปฏิบัติงาน โดยรับช่วงงานภาคปฏิบัติจากคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้ก�าหนด 
นโยบายและแผนงานมาด�าเนินการต่อในรูปขอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
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ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2504 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส�านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2504 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 78 ตอนที่ 
36 เป็นการจัดตั้งส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มีที่ตั้งที่ถนนศรีรับสุข บางเขน พระนคร นับจากนั้นเป็นต้นมา 
(ปัจจุบันคือเลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900) โดยบทบาทหลักของส�านักงานมุ่งเน้นด้านการวิจัย
ค้นคว้า เพือ่น�าพลงังานนวิเคลยีร์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพือ่การพฒันาประเทศ รวมทัง้ควบคมุความปลอดภยั
ทั่วไปแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกส�านักงาน และอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงต่างๆ ตามล�าดับดังนี้

  พ.ศ.	2504	–	2506	 สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
  พ.ศ.	2506	–	2515	 สังกัดกระทรวงพัฒนำกำรแห่งชำติ
  พ.ศ.	2515	–	2522	 สังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม
  พ.ศ.	2522	–	2535	 สังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีและกำรพลังงำน
	 	 พ.ศ.	2535	–	2545	 สังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
	 	 พ.ศ.	2546	–	ปัจจุบัน	 สังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 
จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก�าหนดให้มีส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นส่วนราชการ 
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตามพระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการ
โอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 มาตรา 79 (2) แก้ไขค�าว่า “ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” เป็น “ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ”	 
และ “เลขาธิการส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” เป็น “เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ”
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และต่อมาได้มีการแยกภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งการให้บริการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีออกจากส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนท่ี 39 ก วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน  
พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เรื่องการโอนกิจการ ทรัพย์สิน  
สิทธิ หนี้สินและเงินงบประมาณเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จาก 
พลังงานนิวเคลียร์ท่ีมีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ให้กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ 
มหาชน) ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงเป็นหน่วยงานกลางด้านการก�ากับดูแล เฝ้าระวังเพื่อ 
ความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรังสขีองประเทศ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายและยทุธศาสตร์ รวมทัง้บรหิารจัดการ
การใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเกดิความปลอดภยัสงูสดุ ทัง้กบัตวัผูใ้ช้และ
ประชาชนทั่วไปเป็นส�าคัญ
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วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งในองค์กรก�ำกับกำรใช้พลังงำนปรมำณูที่เป็นเลิศในอำเซียน
To	be	one	of	the	excellent	nuclear	regulatory	bodies	in	ASEAN

พันธกิจ
1.  พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.  ก�ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรสากล
3.  เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข็มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
4.  ประสานงาน และด�าเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
5.  เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่	1 การผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่	2 การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ยุทธศำสตร์ที่	3 การเสริมสร้างการบริหารจัดการและการบริการที่ดีขององค์กร
ยุทธศำสตร์ที่	4 การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและการด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่	5 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู

อ�านาจหน้าที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545
1. ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. ก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์
3. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู
5. ประสานงานและด�าเนนิการด้านความร่วมมอืให้เป็นไปตามพนัธกรณกีบัองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ
6. ประสานงานและด�าเนนิการสนบัสนนุแผนงานความมัน่คงแห่งชาติ ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู
7. ประสานงานและด�าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานปรมาณู เพื่อสันติหรือตามที่กระทรวงหรือ 
 คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2545

อัตราก�าลังข้าราชการและบุคลกร ปีงบประมาณ 2558

กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
(ก.พ.ร.)

ส นักงำน
เลขำนุกำรกรม

(สล.)

ส นักบริหำร
จัดกำรด้ำน

พลังงำนปรมำณู
(สบ.)

ส นักก กับดูแล
ควำมปลอดภัย

ทำงรังสี
(สร.)

ส นักก กับดูแล
ควำมปลอดภัย
ทำงนิวเคลียร์

(สน.)

ส นักสนับสนุนกำร
ก กับดูแลควำม

ปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณู	(สส.)

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
(กตน.)

ส นักงำน
ปรมำณูเพื่อสันติ	(ปส.)

คณะกรรมกำร
พลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ

ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจ�ำ

31 219

79
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หมำยเหตุ 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. จ�านวน  244,205,900  บาท
 2. ส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัตไิด้มกีารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณแทนกนัโดยส�านักงานฯ เป็นเจ้าของงบประมาณ ดงันี้
  2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้กับ 
   ประชาชน โดย สทน. เป็นผู้ด�าเนินงานแทน วงเงิน  2,570,000 บาท
  2.2  โครงการจัดท�าระบบแผนทีข้่อมลูสถานปฏบิตักิารทางรงัสแีบบออนไลน์เพือ่วางแผนควบคมุการใช้เทคโนโลย ี
   นิวเคลียร์และรังสี โดย สทอภ. เป็นผู้ด�าเนินงานแทน วงเงิน 299,600 บาท 
   (ยอดงบประมาณที่แสดงเป็นยอดที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ซึ่งได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว) 
   (ช่องการเบิกจ่ายได้รวมรายการเบิกแทนแล้ว )
 3. ส�านักงานฯ ได้รับการจัดสรรงบกลาง บุคลากร เพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2558 จ�านวน 10,120,300 บาท 
  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.3/38316 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 และจ�านวน 20,700 บาท
  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.3/41455 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 

รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบัน	(2558)

	 รำยกำร	 งบสุทธิ	 กำรส�ำรองเงิน	 ใบสั่งซื้อ	/	สัญญำ	 เบิกจ่ำย	 คงเหลือ

แผนงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลผลิตกฎหมำย	ระเบียบ	และข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนนิวเคลียร์	

งบบุคลากร  43,709,400.00    46,586,753.38 (2,877,353.38)

งบด�าเนินงาน  9,804,300.00   1,030,000.00  119,000.00  8,604,019.23 51,280.77 

งบลงทุน  -       -   

งบอุดหนุน 48,242,000.00    48,241,564.59  435.41 

งบรายจ่ายอื่น 1,124,463.00    1,097,999.62  26,463.38 

ผลผลิตกำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก�ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก�ำเนิดรังสี

งบบุคลากร  47,598,800.00   -  54,893,552.94 (7,294,752.94)

งบด�าเนินงาน  32,304,310.00  1,400,000.00  1,323,883.83  29,287,146.29 293,279.88 

งบลงทุน   32,577,620.00  910,000.00  18,719,624.92  12,947,824.08   171.00 

งบอุดหนุน -      -      -   

งบรายจ่ายอื่น  950,000.00    944,489.00    5,511.00 

ผลผลิตประชำชนได้รับควำมรู้และมีควำมเข้ำใจต่อพลังงำนนิวเคลียร์

งบด�าเนินงาน  16,280,677.00 440,000.00  3,742,895.00   12,091,066.86   6,715.14 

งบรายจ่ายอื่น -       -   

แผนงำนส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ

ผลผลิตกำรวิจัยและพัฒนำระบบวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู

งบด�าเนินงาน  2,210,000.00  100,000.00   2,098,805.56  11,194.44 

งบลงทุน  9,404,330.00   8,736,000.00 668,322.00 8.00 

รวม	 		 244,205,900.00	 	3,880,000.00	 	33,585,892.75	 	216,517,054.55	 (9,777,047.30)
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คณะผู้บริหาร
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ดร.อัจฉรำ	วงศ์แสงจันทร์
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นำยกิตติศักดิ์	ชินอุดมทรัพย์
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นำงสำววิไลวรรณ	ตันจ้อย
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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นโยบายเลขาธิการ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ดร.อัจฉรำ	 วงศ์แสงจันทร์	 เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ	 
มอบนโยบำยกำรบรหิำรและแนวทำงกำรปฏบิตัริำชกำรให้กบับคุลำกร
ของส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ	 (ปส.)	 ในครำวประชุม	 “กำรเตรียม 
ควำมพร้อมจัดท�ำค�ำของงบประมำณ	2559”	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกำยน	
2557	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ปส.	โดยมีเนื้อหำสำระส�ำคัญดังนี้

นโยบำยที่	1	ผลักดันนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ฯ
ผลักดันให้มีการก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
ปรมาณูของประเทศที่ชัดเจนออกมาเพื่อให้สามารถน�าไปสู่ภาคปฏิบัติได้ รองรับ
ทิศทางของการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูของประเทศไทยท่ีมีเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต

นโยบำยที่	2	พัฒนำปรับปรุงกฎหมำยที่ส�ำคัญ
ผลักดันร่างกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านก�ากับดูแล 
ความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ูเพือ่ให้มคีวามทันสมยั ทนัต่อการเปลีย่นแปลง
ของสภาวการณ์ในปัจจบุนั และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึง่จะช่วยให้ภารกจิการ
ก�ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูภายในประเทศของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นโยบำยที่	3	เสริมสร้ำงสมรรถนะ	(3S)
 • พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีในส่ิงแวดล้อมของประเทศ ส�าหรับการ 
เฝ้าระวังภัยทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จากกิจกรรม 
ทางด้านรงัสแีละนวิเคลยีร์ทัง้ในและนอกประเทศให้มปีระสทิธภิาพและครอบคลมุ
ทั่วประเทศไทย
 • พัฒนาระบบการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
 • พทิกัษ์และรกัษาความมัน่คงปลอดภยัวสัดนุวิเคลยีร์ภายใต้สนธสิญัญาไม่แพร่
ขยายอาวุธนิวเคลียร์
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นโยบำยที่	4	พัฒนำระบบบริกำรที่เป็นมำตรฐำน
 • ผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารมาตรวิทยารังสี ให้สามารถด�าเนินงานได้ตามก�าหนด เพื่อรองรับ
ห้องปฏิบตักิารสอบเทยีบมาตรฐานทางรงัสทีีอ่ยูก่ระจดักระจายในอาคารต่างๆ และมขีนาดจ�ากัดมารวมเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการวัดรังสีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ 
และพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศให้สอดคล้องตาม มอก. 17025 และพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
ด้านมาตรวิทยารังสีของอาเซียนต่อไป
 • ส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการองค์กร บริหาร
จดัการข้อมลูอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ อาท ิระบบจดัเกบ็เอกสารและข้อมลูด้านกฎ ระเบยีบ หรอื
แนวปฏิบัติ ข้อมูลทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ข้อมูล
ผลงานทางวิชาการภายใต้ความร่วมมือของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ข้อมูลบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซ่ึงเป็นช่องทางการขยายองค์ความรู้ออกสู่ประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และรองรับนโยบายภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558

นโยบำยที่	5	สร้ำงเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติและการฝึกอบรมด้านการควบคุมความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)
 • ส่งเสรมิการด�าเนนิการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามพนัธกรณคีวามตกลงระหว่างประเทศด้านพลงังานปรมาณู

นโยบำยที่	6	HRD
 • ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปรมาณู ให้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเตม็ทีแ่ละมศีกัยภาพในการเรยีนรู ้ก้าวทันความก้าวหน้าในการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของโลก และวางแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านปลอดภัยนิวเคลียร์
และรังสีแห่งอาเซียนต่อไป

นโยบำยที่	7	R	&	D
ส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวจิยัด้านการก�ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลังงานปรมาณู เพือ่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสร้างนักวิจัยท่ีมีคุณภาพให้กับประเทศ ซึ่งจะส่งผล
ให้ประเทศมีการพัฒนามากขึ้น
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ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปส. ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 2 มิติ ดังภาพ

ในการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง หรือ Self Assessment Report (SAR) เพื่อให ้
ผู ้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานประเมินความก้าวหน้าและสถานการณ์ของหน่วยงานเทียบกับ 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ และใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร ตดิตาม และประเมนิผล 
การด�าเนินงานขององค์การ และใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ 
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 
ซึง่ผลการประเมนิปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองของส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ได้คะแนนรวม 4.5722

• ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ
กระทรวงตามแนวทาง

การขับเคลื่อนประเทศ/
แผนยุทธศาสตรกรม/ตัวชี้วัด

ระหวางกระทรวงที่มีเปาหมาย
รวมกัน Join KPIs)

และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

• การเบิกจายเงินงบประมาณ
• การประหยัดพลังงาน

• การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ

• คุณภาพการใหบริการ
 ประชาชน
 (Service Level Agreement :
 SLA)

ÁÔµÔÀÒÂ¹Í¡ (ÃŒÍÂÅÐ 75)

ÁÔµÔÀÒÂã¹ (ÃŒÍÂÅÐ 25)

•  การพัฒนาสรรถนะองคการ
•  ระดับคุณธรรมและความโปรงใส
 การดำเนินงานของหนวยงาน
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มิติภำยนอก		 	 75.00		 	 	 	 	 	 	 4.9096

กำรประเมินประสิทธิผล		 	 65.00		 	 	 	 	 	 	 5.0000

ตวัชีว้ดัที	่1	ตวัชีวั้ดภำรกจิหลักของกระทรวง		 	 65.00		 	 	 	 	 	 	 5.0000

ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศ	/แผน

ยุทธศำสตร์กรม	และตัวชี้วัดระหว่ำง

กระทรวงทีม่เีป้ำหมำยร่วมกนั	(Joint	KPIs)	

และตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรม

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ�านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน  เรื่อง 10.00 8.00 9.00  10.0  11.0  12.0  14.0000  5.0000  0.5000

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ     0 0 0

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส�าเร็จของการเก็บ  ระดับ  10.00  1  2  3  4  5 5.0000  5.0000  0.5000

ข้อมูลชั่วโมงการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส�าเร็จของการ   15.00        5.0000

เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนงานน�าเข้า - ส่งออก

ผ่าน NSW (หน่วยงานที่มีระบบเชื่อมโยงแล้ว)

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความส�าเร็จของการ  ระดับ  15.00  1 2  3 4  5 5.0000  5.0000  0.7500

เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนงานน�าเข้า-ส่งออกผ่าน

NSW (หน่วยงานที่มีระบบเชื่อมโยงแล้ว)

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส�าเร็จของการ  ระดับ  15.00  1 2  3 4  5 5.0000  5.0000 0.7500

สร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตัวชี้วัดที่ 1.5 จ�านวนรายการงานเฝ้าตรวจ  รายการ  15.00 2,90 3,20 3,50 3,80 4,10 4,919.0000 5.0000 0.7500

กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กำรประเมินคุณภำพ		 	 10.00		 	 	 	 	 	 	 4.3218

ตวัชีว้ดัที	่2	คณุภำพกำรให้บรกิำรประชำชน			 ระดับ		 10.00		 1	 2		 3	 4		 5	 4.3218		 4.3218		 0.4322

(Service	Level	Agreement:	SLA)

มิติภำยใน		 	 25.00		 	 	 	 	 	 	 3.5600

กำรประเมินประสิทธิภำพ		 15.00		 	 	 	 	 	 	 	 3.0667

ตัวชี้วัดที่	3	กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ		 5.00		 	 	 	 	 	 	 	 1.0000

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ร้อยละ  2.50 75.0 78.0 81.0 84.0 87.0 32.4333 1.0000 0.0250 *

รายจ่ายลงทุน   0 0 0 0 0

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ  2.50 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 85.1267 1.0000 0.0250  *

รายจ่ายภาพรวม   0 0 0 0 0

ตำรำงสรุปคะแนนของผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
	 1		 2		 3		 4		 5

ผลกำรด�ำเนินงำน
ผลกำร
ด�ำเนิน
งำน

ค่ำ
คะแนน
ที่ได้

ค่ำคะแนน
ถ่วง

น�้ำหนัก

หมำยเหตุ
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ตัวชี้วัดที่	4	กำรประหยัดพลังงำน		 ระดับ		 5.00		 1		 2		 3		 4		 5		 3.5000		 3.5000		 0.1750

ตัวชี้วัดที่	5	กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบ		 ระดับ		 5.00		 1	 2		 3	 4		 5	 4.7000		 4.7000		 0.2350

สำรสนเทศภำครัฐ

กำรพัฒนำองค์กำร		 	 10.00		 	 	 	 	 	 	 4.3000

ตวัชีว้ดัที	่6	กำรพฒันำสมรรถนะองค์กำร	(ทุน		 	 5.00		 	 	 	 	 	 	 4.6000

มนษุย์	สำรสนเทศ	และวฒันธรรมองค์กำร)

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส�าเร็จของการจัด  ระดับ  1.00  1 2  3 4  5 3.0000  3.0000  0.0300

ท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส�าเร็จของการ  ระดับ  4.00  1 2  3 4  5 5.0000  5.0000  0.2000

พัฒนาองค์การ

ตัวชี้วัดที่	7	ระดับคุณธรรมและควำม	 คะแนน	 5.00 0.00 20.0 40.0 60.0 80.0 76.9000 4.0000 0.2000

โปร่งใสกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน    0 0 0 0

                      รวม		 	 100.00		 	 	 	 	 	 	 4.5722

	 	 คะแนนที่ได้			 	 	 	 	 	 4.5722

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
	 1		 2		 3		 4		 5

ผลกำรด�ำเนินงำน
ผลกำร
ด�ำเนิน
งำน

ค่ำ
คะแนน
ที่ได้

ค่ำคะแนน
ถ่วง

น�้ำหนัก

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ * หมายถึง รายละเอียดตัวชี้วัดนี้ เปลี่ยนไปตามผลการพิจารณาอุทธรณ์

 ** หมายถึง หักลดคะแนนคุณภาพ/เงื่อนไข

 *** หมายถึง รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนและผลการด�าเนินงานปรากฏอยู่ในเอกสารค�ารับรองฯ/ระบบ e-SAR
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คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีมีภารกิจในการวางนโยบาย 
การวางระเบียบควบคุม การก�าหนดมาตรฐาน รวมถึงการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
มาตรการใดๆ เพื่อความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูตามความที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2508 โดยก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอีกแปดคนเป็นองค์ประกอบ และมีเลขาธิการ
ส�านกังานพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิ(ปัจจบุนัคือ ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิ  ปส.) ท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ
และเลขานุการ รวมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 16 คน

องค์ประกอบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
 1. รองนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี)  ประธานกรรมการ
       (ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์)  *  
 2. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
 3. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
 4. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
 5. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
 6. ผู้แทนส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
 7. ผู้แทนส�านักงบประมาณ    กรรมการ
 8. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 9. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 10. นายชาตรี สุวรรณิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 11. รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 12. รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 13. ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 14. รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 15. ดร.สิรินาฎ เลาหะโรจนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 16. เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ               กรรมการและเลขานุการ
  (ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)       
 
นอกเหนือจากองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่มาประชุมแล้ว ยังมีผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบเข้าร่วม
ประชมุด้วย อาท ิทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ คณะท�างานรองนายกรฐัมนตร ีเจ้าหน้าที่
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมท้ังผูบ้รหิารและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ปส.

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

* ต่อมาได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 234/2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 เรื่องมอบหมายและมอบอ�านาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายและมอบอ�านาจให ้
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง คือ
  ครั้งที่ 1/2558  วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
  ครั้งที่ 2/2558  วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
  ครั้งที่ 3/2558  วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558

โดยที่ประชุมได้รับทราบ และให้ความเห็นชอบ นโยบาย แนวทางการด�าเนินงานเกี่ยวกับกิจการทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1.	รับทรำบรำยงำนผลและควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินกำร	อำทิ
 1.1  การปรับปรุงโครงสร้าง ปส.
 1.2  โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีของ ปส.
 1.3 ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อ 
  สันติ จ�านวน 16 คณะ
 1.4  ความก้าวหน้าในการปรับปรุงกฎหมาย ได้แก่
  • การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี...) พ.ศ...../(ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงาน 
   นิวเคลียร์ พ.ศ. ....
  • (ร่าง) พระราชบญัญตัคิุม้ครองการด�าเนนิงานขององค์การสนธสิญัญาว่าด้วยการห้ามทดลองนวิเคลยีร์โดยสมบรูณ์  
   และคณะกรรมาธิการเตรียมการส�าหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  
   พ.ศ. ....
 1.5 ความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ต่างประเทศและในประเทศ) การด�าเนินงานตามพันธกรณี/สนธิสัญญาระหว่าง 
  ประเทศ เช่น
  • โครงการความร่วมมือกับ Instr ment of N clear Safety ooperation ของ E  เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและ 
   ประสิทธิภาพของการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
  • เครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Net or  of Reg latory o ies on  
   Atomic Energy  ASEANTOM)
  • การด�าเนินงานจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) ขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง 
   อาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ( ompre ensi e N clear-Test- an Treaty Organi ation, T TO)

2.	ให้ควำมเห็นชอบ/แนวทำงกำรด�ำเนินงำนในเรื่องต่ำง	 	อำทิ
 2.1 ให้ความเห็นชอบการด�าเนินงานพัฒนากฎหมาย ได้แก่
  ระเบียบคณะกรรมการ พ.ป.ส. 4 ระเบียบ ได้แก่
  • ระเบียบที่ออกตามความในกฎกระทรวงก�าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการด�าเนินการเกี่ยวกับวัสด ุ
   นิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก�าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 จ�านวน 3 ระเบียบ ได้แก่
   (1) (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจาก 
     เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ....
   (2)  (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยส�าหรับ 
     การใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ....
   (3)  (ร่าง) ระเบยีบคณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิว่าด้วยการควบคมุความปลอดภยัทางรงัสสี�าหรบัเครือ่ง 
     ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. .... และให้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
  • ระเบยีบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่สนัต ิโดยอ�านาจแห่งพระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพือ่สนัติ พ.ศ. 2504  
   จ�านวน 1 ระเบียบ คือ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบใบอนุญาตผลิต มีไว ้
   ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ....
  (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ ์ 
  และคณะกรรมาธิการเตรียมการส�าหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....  
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  โดยให้ ปส. ประสานเรื่องการให้สัตยาบันกับกระทรวงการต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง)  
  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
  (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องปราบการก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสังเกตของ 
  คณะกรรมการฯ และน�าเสนอคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504  
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ก่อนจะน�าเสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและที่ประชุม 
  คณะรัฐมตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
 
2.2	ให้ควำมเห็นชอบในกำรออกใบอนุญำต	โดยแบ่งเป็น
  การออกใบอนุญาตเครื่องก�าเนิดรังสี
  (1) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติใช ้
    ดลุยพนิิจในการออกใบอนญุาต และน�ามาให้คณะกรรมการ พ.ป.ส. เพือ่ให้สัตยาบนัในภายหลัง จ�านวน 669 ฉบบั
  (2)  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จ�านวน 42 ฉบับ
  การออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้
  (3) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติใช้ดุลยพิจ 
    ในการออกใบอนุญาต และน�ามาให้คณะกรรมการ พ.ป.ส. เพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง จ�านวน 917 ฉบับ
  (4) การออกใบอนุญาต และการยกเลิกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ซี่งได้ผ่านการพิจารณา 
    เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จ�านวน 33 ฉบับ
3.	ให้ควำมเหน็ชอบกำรปรบัปรงุกำรแต่งตัง้	องค์ประกอบ/อ�ำนำจหน้ำที/่	และกำรยบุ/ยบุรวม	และคณะอนุกรรมกำร
ชุดต่ำง	 	ดังนี้
  การแต่งตั้ง
  • คณะอนุกรรมการพัฒนาและเสนอกลไกลการก�ากับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ปรมาณูของประเทศ
  • คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องก�าเนิดรังสี และ 
   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ (เพิ่มเติม)
  • คณะท�างานติดตาม เร่งรัด การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  การยุบ/ยุบรวม
  • การยุบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินการด้านฐานข้อมูลการใช้พลังงานปรมาณูในกิจการแพทย์
  • การยบุรวมคณะอนกุรรมการว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท�าลายล้างสูง 
   ทางนวิเคลยีร์และรงัส ีและคณะอนกุรรมการว่าด้วยการการตรวจสอบและพทิกัษ์ความปลอดภยัเชือ้เพลงินวิเคลยีร์  
   รวมทั้งการปรับปรุงองค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่
  การปรับปรุงองค์ประกอบ 
  • คณะอนุกรรมการพลังงานในปรมาณูในกิจการแทพย์
  • คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพรังสีรักษา
  • คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูด้านอาหารและโภชนาการ
  • คณะอนุกรรมการปรมาณูในกิจการเกษตร
  • คณะอนุกรรมการก�าหนดมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
  การเพิม่อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพฒันาและเสนอกลไกการก�ากบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์ปรมาณขูองประเทศ
 
นอกเหนือไปจากที่ได้มีมติในเรื่องข้างต้นดังกล่าวแล้ว ยังมีประเด็นท่ีคณะกรรมการฯ ได้ให้ความสนใจ/ให้ข้อสังเกตในด้าน 
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานต่อไป เช่น
  • การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค (Regional ) ในกิจการด้านพลังงานปรมาณู
  • กรอบการด�าเนินงานการให้สัตยาบันตามสนธิสัญญาต่าง ๆ
  • แนวทางการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ
  • การพิจารณา ทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ  
   ทุกคณะ และยุบรวมคณะอนุกรรมการฯ จากเดิมจ�านวน 16 คณะ เป็นจ�านวน 11 คณะ เป็นต้น
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ปส. เป็นหน่วยงานกลางด้านการก�ากับดูแล เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์  
รวมทัง้บรหิารจดัการการใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และเกิดความปลอดภัยสูงสุด ท้ังกับตัวผู้ใช้และประชาชนทั่วไปเป็นส�าคัญ 
โดยการจัดท�านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มีการประชุมระดมความคิดเห็น/แลกเปล่ียนองค์ความรู้จากบุคลากรในองค์กร 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

2.1	ด้ำนพัฒนำยุทธศำสตร์พลังงำนปรมำณูของประเทศ
ในการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (คณะกรรมการ พปส.)  
ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�า
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานปรมาณู เพื่อจัดท�านโยบายและแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลงังานปรมาณขูองประเทศ ร่วมกับส�านกังานปรมาณู
เพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ พปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นกรอบในการขบัเคลือ่นการก�ากบัดแูลและการใช้ประโยชน์จากพลงังานปรมาณู
ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
อย่างยั่งยืน 
 
คณะอนุกรรมการจัดท�านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูด�าเนิน
การศกึษาร่วมกบัศนูย์บรกิารวชิาการแห่งจุ าลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัรบั งัความ 
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�านวน 9 ครั้ง จัดท�าประชาพิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์
ของ ปส. และจดัท�าร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลังงานปรมาณู
ของประเทศ พ.ศ. 2557  2566 เสนอต่อคณะกรรมกำร	พปส.	ในกำรประชุม	 
ครัง้ที	่2/2553	เมือ่วนัที	่17	กนัยำยน	2553	ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบในหลกักำร	 
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและเสนอกลไกการก�ากับนโยบายและแผน
ยทุธศาสตร์ปรมาณูของประเทศ เพือ่ปรบัปรงุร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะอนุกรรมการพัฒนาและเสนอกลไกฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาร่างนโยบายและ 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลงังานปรมาณขูองประเทศ พ.ศ. 2559  2568 โดย
ได้ปรบัปรงุรปูแบบให้มคีวามสอดคล้องกบัแนวทางการจัดท�าเอกสารนโยบายและ 
แผนยทุธศาสตร์ระดบัชาตแิละเพิม่เตมิ/แก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
พปส. ซึง่ในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรพฒันำและเสนอกลไกฯ	ครัง้ที	่2/2558	 
เมือ่วนัที	่24	มีนำคม	2558	มมีตเิหน็ชอบรปูแบบดงักล่ำว และแต่งตัง้คณะท�างาน 
พัฒนาและทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณู
ของประเทศเพื่อปรับปรุงเนื้อหา 
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า้นนโยบายและแผนยทุธศาสตร์



ANNUAL REPORT 2015 21  
OFFICE OF ATOMS FOR PEACE

คณะท�างานพัฒนาและทบทวนนโยบายฯ ได้จัดการประชุมขึ้นท้ังหมด 5 ครั้ง และน�าเสนอให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาและเสนอกลไกฯ พิจารณาร่างนโยบายและแผนฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านพลงังานปรมาณขูองประเทศอยูร่ะหว่างปรบัปรงุเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการพลงังานปรมาณู
เพื่อสันติต่อไป

2.2	ด้ำนนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
การด�าเนนิงานนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ส�านักงานปรมาณเูพือ่สันติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ
ดังต่อไปนี้

กิจกรรม

1. สัมภาษณ์ผู้บริหารและวางแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร

(22 กรกฎาคม 2558)

2. ประชุมเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรในเบื้องต้น

(4 สิงหาคม 2558)

3. ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาโครงการเพื่อ

สรุปงาน  (8 สิงหาคม 2558)

4. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ ap Analysis 

ขององค์กร (11 สิงหาคม 2558)

5. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ 

ain of responsi ility ขององค์กร

(18 สิงหาคม 2558)

รำยละเอียดกิจกรรมและผลกำรด�ำเนินงำน

กำรด�ำเนินงำน - ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงทัศนคติ แนวทาง และ 

 เป้าหมายที่ต้องการให้ ปส. มุ่งไปถึง เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร

ผลกำรด�ำเนินงำน - ได้ความต้องการของผู้บริหารเพื่อก�าหนดเป้าหมายและ 

 วิสัยทัศน์ของ ปส.

กำรด�ำเนินงำน	 - ด�าเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการส�านัก หัวหน้างาน  

 กลุ่มนักเรียนทุน วท. และบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงวิสัยทัศน์  

 และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ในเบื้องต้น

ผลกำรด�ำเนินงำน - ได้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ ปส. ในเบื้องต้น

กำรด�ำเนินงำน - ด�าเนินการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาโครงการและกลุ่มคณะ 

 ท�างานเพื่อสรุปวิสัยทัศน์ เป้าหมายองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ ที่ได้จากการ 

 สัมภาษณ์ผู้บริหารและจากการประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน

ผลกำรด�ำเนนิงำน - ปรบัปรงุวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์ให้มคีวามเหมาะสมมาก 

 ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดท�ากลยุทธ์ของหน่วยงานตามแต่ละยุทธศาสตร์ในเบื้องต้น

กำรด�ำเนินงำน - ด�าเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการส�านัก หัวหน้างาน  

 กลุม่นกัเรยีนทนุ วท. และบคุลากรผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง เพ่ือน�าเสนอผลการจดัท�า 

 แผนยุทธศาสตร์ในเบื้องต้น พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหา และ ท�าความเข้าใจวิธ ี

 การจัดท�าแผนงานด้วย ap Analysis

ผลกำรด�ำเนินงำน - ที่ประชุมร่วมกันปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความ 

 เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

กำรด�ำเนินงำน - ด�าเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการส�านัก หัวหน้างาน  

 กลุ่มนักเรียนทุน วท. และบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อจัดท�าภารกิจการ 

 ด�าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ ain of responsi ility  

 ของหน่วยงานเพือ่ให้เหน็ภารกจิและแผนการด�าเนนิงาน  ทีจ่�าเป็นส�าหรบั ปส.  

 ในการน�าพาองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนด

ผลกำรด�ำเนินงำน	 - จัดท�าภารกิจการด�าเนินงานแล้วเสร็จในแต่ละกลยุทธ์  

 พร้อมทั้งวิเคราะห์และจัดท�าแผนงาน/โครงการ ในเบื้องต้น
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กิจกรรม

6. ประชุมเพื่อจัดท�าภารกิจหน่วยงาน

(31 สิงหาคม 2558)

7. ประชุมเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และ

ตัวชี้วัดขององค์กร

(5 - 6 กันยายน 2558)

8. ประชุมเพื่อจัดท�าตัวชี้วัดขององค์กร

เพิ่มเติม (8 ตุลาคม 2558)

9. ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับส�านักต่างๆ 

เพื่อจัดท�าแผนงาน/โครงการ ในแต่ละ

กลยุทธ์

รำยละเอียดกิจกรรมและผลกำรด�ำเนินงำน

กำรด�ำเนินงำน - ด�าเนินการจัดประชุมร่วมกับบุคลากรภายใน ปส. ทุกระดับ  

 เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภารกิจ และแผนงาน/โครงการ ให้มี 

 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นส�าหรับการจัดท�า 

 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

ผลกำรด�ำเนนิงำน - ปส. มแีผนยทุธศาสตร์ทีม่วีสิยัทัศน์ ยทุธศาสตร์ และ กลยทุธ์ 

 ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งมีแผนงาน/โครงการ ในเบื้องต้น 

กำรด�ำเนินงำน - ด�าเนินการจัดประชุม ณ สถานที่ต่างจังหวัดร่วมกับบุคลากร 

 ภายใน ปส. ทกุระดบั เพือ่สรุปและทบทวนความเหมาะสมของแผนยทุธศาสตร์  

 พร้อมท้ังก�าหนดตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ และ 

 ตัวชี้วัดระดับแผนงาน

ผลกำรด�ำเนินงำน - ปส. มีตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

กำรด�ำเนินงำน - ด�าเนินการประชุมร่วมกับบุคลากรภายใน ปส. ทุกระดับ  

 เพื่อทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

 ร่วมกันก�าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและวิธีการค�านวณ รวมถึงระบุ 

 หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกลยุทธ์

ผลกำรด�ำเนนิงำน - ก�าหนดตวัชีว้ดัแล้วเสรจ็ มค่ีาเป้าหมายและวธิกีารค�านวณ 

 ในเบื้องต้น และก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์

กำรด�ำเนินงำน - ด�าเนินการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับส�านักต่างๆ เพื่อจัดท�า 

 แผนงาน/โครงการ และปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดตามแต่ละกลยุทธ์

ผลกำรด�ำเนินงำน - แผนงาน/โครงการ และรายละเอียดตัวชี้วัดได้รับการ 

 ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีแผนงาน/ 

 โครงการท่ีสมบูรณ์ รองรับกับภารกิจการด�าเนินงานและสอดคล้องกับ 

 เป้าหมายการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้
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ปส. มีหน้าท่ีในการเป็นผู้ประสานงานแห่งชาติในการใช้และการก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติ 
ได้สนับสนุนการด�าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และประสานงานความร่วมมือด้านต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการ 
แลกเปลีย่นข้อมลูและความรู ้พฒันาระบบการก�ากบัดแูลความปลอดภยั และเสรมิสร้างศกัยภาพบคุลากรในก�ากบัดแูลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic 
Energy Agency  IAEA) และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ โดยมีการจัดประชุมนานาชาติที่ส�าคัญ ดังนี้
  
1.	กำรประชุมเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำร	“Enhancing	the	capacity	and	effectiveness	of	the	regulatory	body	and	 
developing	a	national	waste	management	strategy” Instr ment for N clear Safety ooperation (INS ) T 3.01/13  
โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง EN O จาก E ropean ommission ร่วมกับ ปส. และ สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 19  20 มกราคม 2558 ณ ปส.
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

2.	 กำรประชุมโครงกำรควำมร่วมมือเชิงวิชำกำรด้ำนพลังงำนปรมำณูระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศไทยกับเจ้าหน้าที่
จัดการโปรแกรม ( rogram Management Of cer, MO) จาก IAEA เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ปส.
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3.	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง	“Effectiveness	Nuclear	Regulatory	 ramewor ”	ภายใต้โครงการจัดตั้งเครือข่ายการ
ก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียนประจ�าปี 2558 ร่วมกับ IAEA ระหว่างวันที่ 16  20 มีนาคม 2558 
ณ โรงแรม การ์เด้นคลิ  รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี

4.	กำรประชุม	Pro ect	Review	and	 oordination	 eeting	on	Strengthening	Regional	Nuclear	Regulatory	Authorities	
and	Safety	 ulture	under	RAS/9/061 ระหว่างวนัที ่21-24 เมษายน 2558 ภายใต้โครงการภมูภิาค RAS/9/061 “Strengt ening  
Regional Reg latory A t orities an  Safety lt re” ณ กรุงเทพมหานคร

5.	กำรสัมมนำเชงิปฏบิตักิำรระหว่ำงประเทศ	เรือ่ง	“ or shop	on	safety	and	Security	during	Transport	of	Radioactive	
aterial” ร่วมกับ IAEA ระหว่างวันที่ 22  26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส กรุงเทพมหานคร
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6.	กำรประชมุเชงิปฏบิตักิำร	“Regional	 or shop	to	Identify	National	Approaches	to	Integrate	Safety	 ulture	 oncept	 
into	 the	 Regulatory	 ramewor ” ร่วมกับ IAEA ระหว่างวันที่ 6  10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม 3 ช้ัน 7  
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์กรุงเทพมหานคร

7.	กำรประชมุเชงิวชิำกำร	“เครอืข่ำยกำรเฝ้ำระวงัภยัทำงรังสใีนสิง่แวดล้อมของอำเซยีน	ครัง้ที	่2	(The	2nd	Technical	
eeting	in	ASEAN	Environmental	Radiation	Networ )” ร่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูของประเทศ

สิงคโปร์ (National En ironment Agency) ระหว่างวันที่ 25  27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต

8.	กำรประชมุเรือ่ง	“Regional	 ooperation	on	Emergency	Preparedness	and	Response	in	South	East	Asia	-	 easibility	 
Study” ร่วมกับ Instr ment for N clear Safety ooperation (INS ) หน่วยงานภายใต้ประชาคมยุโรป หรือ E ropean  

ommission (E ) ระหว่างวันที่ 21  25 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สิงคโปร์ (National En ironment Agency) ระหว่างวันที่ 25  27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต
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ปัจจบุนัในประเทศไทยมกีารน�าวสัดกุมัมนัตรงัสมีาใช้งานในหลายรปูแบบทัง้ในด้าน
การแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค ด้านอุตสาหกรรม เช่นในกระบวนการควบคุม
คณุภาพผลติภัณฑ์ การส�ารวจน�า้มนัหรอืกาชธรรมชาต ิการตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย 
ด้านการศกึษาวจิยัในสถาบนัการศกึษาและในสถาบนัวจัิยต่าง ๆ  รวมทัง้อาจใช้เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องอุปโภคบางชนิด เช่น สายล่อ ้า เครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น
 
การน�ามาใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว จ�าเป็นต้องมีการก�ากับดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งในกระบวนการก�ากับดูแลความปลอดภัย 
นอกจากท่ีได้ระบุไว้ตามกฎหมายซึ่งเป็นการก�ากับดูแลในภาพรวมแล้ว ยังจ�าเป็น
ต้องมีการก�ากับดูแลทางเทคนิคซึ่งต้องสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานด้วย
 
ปส. ได้มีโครงการพัฒนาการก�ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะการใช้งาน  
เพือ่ให้มัน่ใจว่าการใช้งานวัสดกัุมมนัตรังสทีกุประเภทในประเทศไทย สามารถด�าเนนิ
ไปด้วยความปลอดภัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการด�าเนินการโดย 
แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่	1	กำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี
ที่เป็นส่วนประกอบในสินค้ำอุปโภคบริโภค
• รวบรวมตัวอย่างสินค้า และจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบจากตลาด ร้านค้า และศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ  ทีม่อียูใ่นประเทศไทย 
รวมถึงสินค้าที่มีจ�าหน่ายอยู่ตามเว็บไซต์ จ�านวนทั้งสิ้น 29 รายการ 100 ตัวอย่าง
• น�าตวัอย่างสนิค้าทีร่วบรวมได้บางส่วนไปร่วมจดัแสดงและเผยแพร่ความรู้ให้แก่
ประชาชนผูท้ีส่นใจในงาน หรอืนทิรรศการต่าง ๆ  เช่น งานเปิดบ้านปรมาณ ูประจ�าปี  
2558 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี 2558 เป็นต้น
• ด�าเนินการจ้างแปลเอกสารของ IAEA ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Safety Stan ar  No. 

S-458 และTE O -1679 เพือ่ใช้ส�าหรบัร่างกฎ/ระเบยีบ/แนวปฏบิติัในการก�ากบั
ดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นส่วนประกอบในสินค้าอุปโภคบริโภค 
• จัดท�าเอกสารบทความวิชาการ เร่ือง “รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่มีส่วนผสม
ของวัสดุกัมมันตรังสี”เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้า
อุปโภคบรโิภคที่มีวัสดุกมัมันตรังสีเป็นส่วนประกอบแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไป จ�านวน 1 บทความ
• ร่วมกบัส�านกัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดักา สนิธุ ์และองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลโคกสะอาด ในการลงพืน้ทีเ่พ่ือตรวจวดัระดบัรงัสใีนพืน้ทีเ่กดิปัญหา
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต.โคกสะอาด อ. ้องชัย จ.กา สินธุ์

การก�ากับ ูแลความปลอ ัย
ทางรังสตีามลกั ณะการ ช้งาน
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แผนกำรด�ำเนินงำนปีงบประมำณ	2559
• ตรวจวัดวิเคราะห์ชนิดไอโซโทปรังสี และปริมาณกัมมันตภาพในตัวอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสี 
เป็นส่วนประกอบ
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ส�าหรับ 
การอ้างอิงในการก�ากับดูแลผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้น�าเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสี 
เป็นส่วนประกอบ 
• ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นส่วนประกอบในสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบ

กิจกรรมที่	2	กำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ในงำนถ่ำยภำพด้วยรังสีแกมมำ
ในทำงอุตสำหกรรม
• ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา จ�านวน 100 ชุด
• ตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสีที่ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา จ�านวน 20 แห่ง
• ขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาจ�านวนประมาณ 949 คน
• รวบรวมผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางรังสี
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การพั นาระบบก�ากับ ูแล
ความปลอ ัยการ ช้พลังงาน
ปรมาณูทางการแพทย์

ในปี 2558 ปส. โดยส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีได้ด�าเนินกิจกรรม  
การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของ 
ประเทศไทยตามข้อก�าหนดของ NS EAR ( nite  Nations Scienti c ommittee 
on t e Effects of Atomic Ra iation) ของงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อพัฒนาการ
ก�ากับดูแลเป็นมาตรฐานสากล โดยได้ด�าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมและน�าเสนอโปรแกรมในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ  
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
เกบ็ข้อมลูให้เป็นไปในทางเดยีวกนั และรายงานให้ ปส. ทราบเป็นประจ�าทกุ 3 เดอืน 
เพือ่ ปส. จะได้รวบรวมข้อมลูในภาพรวมของประเทศรายงานต่อ NS EAR ต่อไป
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และเจ้าหน้าทีต่รวจสอบความปลอดภยัการใช้รงัสทีางการแพทย์ส�านกัก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางรงัสี
ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อก�าหนด
ของ NS EAR ( nite  Nations Scienti c ommittee on t e Effects of Atomic Ra iation) ของงาน
เวชศาสตร์นวิเคลยีร์แล้วจ�านวน 11 หน่วยงาน ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้ทัง้หมดอยูร่ะหว่างการวเิคราะห์ และประมวลผล 
ในภาพรวมทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศไทยและจะรายงานต่อ NS EAR ต่อไป
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การเตรียมการรองรับเหตุ กุเ นิ 
ทางนวิเคลยีร์และรังสขีองประเทศ

ปส. โดยส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี มีภารกิจในการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางด้านนิวเคลียร์
และรังสี อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
ทหาร ต�ารวจ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของโรงงานที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี สถาบัน 
การศกึษา อกีทัง้ยงัมคีวามร่วมมอืกบัองค์กรในต่างประเทศในการทีจ่ะประสานงาน
หากเกิดเหตฉุกุเฉนิในต่างประเทศทีอ่าจมผีลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือบรูณาการ
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในการด�าเนนิการประเมนิสถานการณ์และระงบัเหตฉุกุเฉนิ
ทางนิวเคลียร์และรังสีให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นอกจากน้ีการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินทางรังสี ก็เป็น
อีกกระบวนการหนึ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญและควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อลดความเสี่ยงการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการจัดท�าเครื่องมือเก็บกู ้วัสดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ เป็นแนวทางหนึ่ง 
ในโครงการ ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบการเข้าเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีในทุกรูปแบบ  
ทุกสถานการณ์เพื่อให้การเข้าระงับเหตุเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยกับ
เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
 
อีกประการหนึ่ง ในปัจจุบันส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหน่วยงานในภูมิภาค  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี และขอนแก่น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการ
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีเน่ืองจากอยู่ห่าง
จากกรงุเทพฯ มาก หากต้องรอเครือ่งมอืและอปุกรณ์จะไม่สามารถจดัการและแก้ไข
ปัญหาได้ทันที ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส�าคัญและเป็นวัตถุประสงค์หลักอย่างหน่ึงในการจัดต้ัง
ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา โดยการเตรียมความ
พร้อมควรมียานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเพรียงต่อการปฏิบัติงาน 
ตลอด 24 ชั่วโมง

ดังนั้นแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสีจึงเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นเป็น
อย่างย่ิงในการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
เข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีระงับเหตุในท้องถ่ินและตาม
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่
สามารถประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างทันทีและมีความพร้อมอยู่เสมอ และ
การพัฒนาระบบเข้าเก็บกู้สารกัมมันตรังสีจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีมีการพัฒนา
ในด้านความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในการเข้าเก็บกู้ได้อย่าง
รวดเรว็ ปลอดภยัและมีประสิทธภิาพ และการเพิม่ขีดความสามารถในการปฏบิติังาน 
ของหน่วยงานส�านักงานปรมาณูภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา  
ในการจัดการประเมินสถานการณ์และระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีให้รวมเร็ว และ 
ลดความตื่นตระหนกส�าหรับประชาชนให้น้อยที่สุด
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ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558
การจัดฝึกอบรมเรื่อง การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จ�านวน 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดระยอง ราชบุรี 
และสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 121 คน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีของสินค้าที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ณ โรงแรมบีพี 
แกรนด์ ทาวเวอร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยร่วมมือกับด่านศุลกากร   ปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรสะเดา และส�านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรม 21 คน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความตระหนักเชิงรุกในการป้องกันการปนเปอนของกัมมันตรังสีในเศษโลหะ จ�านวน 
2 ครั้ง ในจังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม 51 คน

นอกจากนี้ ปส .ยังได้ร่วมกับ ส�านักงาน Secon  ine of efense คณะบริหารความปลอดภัยแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน
สหรัฐอเมริกา กรมศุลกากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมปฏิบัติการภาคสนามประจ�าประเทศไทยกรณีพบวัสดุ
กมัมนัตรงัสทีีท่่าเรอืแหลมฉบงั ระหว่างวนัที ่18  21 สงิหาคม 2557 โดยการฝึกซ้อมได้จ�าลองสถานการณ์ ได้แก่ ความพยายาม
ส่งออกต้นก�าเนดิรงัสทีีไ่ม่มเีจ้าของ และความพยายามส่งออกวัสดนุวิเคลยีร์พเิศษทีม่กีารอ�าพรางมาในตูส้นิค้า  ซึง่การฝึกซ้อม
ภาคสนามนี้จะเน้นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบและขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงานท่ีเข้ารับการฝึกซ้อม  
เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติร่วมที่ยอมรับกันในทุกฝายที่เกี่ยวข้อง และสามารถน�าไปก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติร่วมกันต่อไป

การจัดฝึกอบรมเรื่อง การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จ� นวน 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดระยอง ราชบุรี 
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การพั นาระบบก�ากับ ูแล
กากกัมมันตรังสีของประเทศ

ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น  
ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และศึกษาวิจัย เมื่อไม่ประสงค์จะใช้งาน
หรือสิ้นสุดการใช้งานของวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวแล้ว วัสดุกัมมันตรังสีเหล่าน้ีจะ
ถกูจดัเป็นกากกมัมนัตรงัสต่ีอไป นอกจากนีก้ากกมัมนัตรงัสียงัเกดิจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
ด้วย เช่น การด�าเนินการรื้อถอนสถานประกอบทางนิวเคลียร์ การปรับสภาพพื้นที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากของเหลือทางรังสีท่ีเกิดจากการด�าเนินการหลาย ๆ ประเภท
และอุบัติเหตุทางรังสี กระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบท่ีมีส่วนประกอบของ 
นิวไคลด์รังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นต้น กากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจาก 
สถานประกอบการและกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมานั้น อาจจะมีความเข้มข้นและ
สถานะท่ีหลากหลายแตกต่างกันไปส่งผลให้วิธีการจัดการของกากกัมมันตรังส ี
แต่ละประเภทแตกต่างกันไป

การจัดการกากกัมมันตรังสีประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  ตั้งแต่การรวบรวม และการ
คัดแยก (Segregation) การบ�าบัด ( re-Treatment  Treatment) การปรับสภาพ 
( on itioning) การเก็บรักษา (Storage) การระบายทิ้ง ( learance) และการขจัด
กากกัมมันตรังสี ( isposal) รวมถึงการขนส่ง (Transportation) เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม แต่ละขั้นตอนจ�าเป็นต้องมีการก�ากับดูแล
อย่างถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบและติดตามเพื่อควบคุมมิให้วัสดุกัมมันตรังสี/
กากกัมมันตรังสีรั่วไหลหรือสูญหายในแต่ละขั้นตอนในการจัดการออกจากระบบ 
สูส่าธารณะ การจดัท�าฐานข้อมลูของกากกมัมนัตรงัสขีองประเทศ เป็นขัน้ตอนหนึง่
ในการบรหิารจดัการและการติดตามตรวจสอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อเนือ่งจนถงึ
ขั้นตอนการด�าเนินการขจัดกากแบบถาวรต่อไป

การก�ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าฐานข้อมูลของ
สถานประกอบการ (Ra ioacti e Waste Management acilities) และทะเบียน
บัญชีกากกัมมันตรังสี (Ra ioacti e Waste In entories) โดยแยกตามหมวดหมู่ 
เพือ่การบรหิารจดัการและการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะด�าเนินการ 
ทิ้งกากแบบถาวร ( inal isposal) แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะด้านในการก�ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีท่ีมีอยู่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
ทัง้ระบบ ปส. จึงมโีครงการการพฒันาระบบก�ากบัดูแลกากกมัมนัตรงัสขีองประเทศ  
เพือ่ให้การก�ากบัดูแลการจดัการกากกมัมนัตรงัสีเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบรูณ์และ
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลจ�าเป็นต้องด�าเนินจดัท�าร่างกฎ ระเบยีบ แนวทางปฏบิตัิ  
และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ก�ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แล้วเสร็จ  
ตลอดจนการให้ความรู ้ความเข้าใจกับผู ้ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี รวมถึงประชาชนโดยท่ัวไปถึงการจัดการกากมันตรังสีและการก�ากับ
ดูแลอย่างถูกต้อง  ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
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1.  ด�าเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.  จัดจ้างแปลเอกสารทางวิชาการด้วยขั้นตอน E- i ing
3.  จัดเก็บข้อมูลกากกัมมันตรังสีที่ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ด�าเนินการรับบริการเป็นประจ�าทุกเดือน  
 และจัดท�าข้อมูลกากกัมมันตรังสีประจ�าปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557  กันยายน 2558 
4.  พฒันาและด�าเนนิการใช้งานระบบฐานข้อมลู ในการเก็บข้อมลูกากกมัมนัตรังส ีและสรปุผลการด�าเนนิการใช้ระบบฐานข้อมลู 
 ที่ได้ท�าการพัฒนา รวมทั้งปัญหา และอุปสรรค
5.  จดัสมัมนา เรือ่ง การให้ความรูใ้นการจัดการกากกัมมันตรังสแีละการก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางรงัสทีีถ่กูต้อง ระหว่างวนัที่  
 30  31 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
6.  เข้าร่วมส�ารวจกจิกรรมทีค่าดว่าจะท�าให้เกดิกากกมัมนัตรงัสจีากกิจกรรมการใช้วสัดกุมัมนัตรังส ีประเภท NORM ในวนัที ่5  7  
 สิงหาคม 2558 และส่งตัวอย่างเพื่อท�าการวิเคราะห์
7.  จดัอบรมเชิงปฏบิติัการ เรือ่ง การสร้างความเข้าใจในการใช้งานวัสดุกมัมนัตรงัสีประเภท Stan ar  So rces ท่ีใช้ในการเรยีน 
 การสอนในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมชินนาม่อน เรสซิเด้น กรุงเทพฯ

แผนกำรด�ำเนินงำนต่อไป
1.  จัดท�าร่างกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ในการก�ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสี เพื่อใช้ในการก�ากับดูแลองค์กร/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ 
 กากกัมมันตรังสี และใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีทั้งระบบ
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การก�ากับ ูแลความปลอ ัย
ทางนิวเคลียร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปส. โดยส�านักก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ ได้
มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์
ที่ส�าคัญ ดังนี้
 
ผลการด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก�ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามพันธกรณี ดังนี้

1.	กำรด�ำเนินงำนในระบบ	IS 9001:2008
ปส. โดยส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ มีภารกิจหน้าท่ีส�าคัญทาง 
ด้านการก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูให้เป็นไปตามกฎ  
ระเบียบและข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐาน 
ของระบบการประกันคุณภาพ ( ality Ass rance ISO  9001 2008 และ IAEA-

S-R-3) โดยในกระบวนการประเมินความปลอดภัยตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  
( roce re  Man al, M) เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติงานของกลุ่มงานประเมิน 
ความปลอดภัยและใบอนุญาต ( M-SA-01) นอกจากต้องท�าการประเมินผล 
ความปลอดภัยทางเทคนิคต่างๆ ของเคร่ืองปฏิกรณ์ตามรายงานผลการวิเคราะห์
ความปลอดภัย (Safety Analysis Report, SAR) ของหน่วยงานผู้ขออนุญาตและ 
จัดท�ารายงานผลการประเมินความปลอดภัย (Safety  E al ation  Report,  SER) 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับการพิจารณาอนุญาตด�าเนินกิจการของสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์แล้ว เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Wor  Instr ction, WI) 
ถือเป็นเอกสารที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งในกระบวนการท�างานซึ่งต้องจัดท�าขึ้น 
เพื่อใช้เป็นเอกสารวิธีการปฏิบัติงานส�าหรับการปฏิบัติงานวิเคราะห์และประเมิน
ความปลอดภัยทางเทคนิคเฉพาะทางด้านนั้นๆ จึงได้จัดท�าเอกสารวิธีการ 
ปฏิบัติงานขึ้นมา 3 ฉบับ คือ

• วิธีการปฏิบัติงานการวิ เคราะห ์ความปลอดภัยจากการแพร ่กระจาย 
สารกัมมันตรังสีในอากาศ ส�าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1  
ด้วยโปรแกรม RSA -5
• วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ส�าหรับเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณวิูจยั ปปว.-1/1 ทีส่ภาวะการเดินเครือ่งปฏิกรณ์แบบทวีก�าลงั ( lse 
operation) ด้วยโปรแกรม STRI-1
• วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ ส�าหรับเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 ด้วยโปรแกรม S A E 6.0
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2.	กำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยกำรปรับปรุงระบบถ่ำยภำพด้วยรังสีนิวตรอน
ส�ำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณูวิจัย	ปปว.-1/1
ส�านกัก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ (สน.) เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทหน้าท่ีส�าคญัด้านการก�ากบั
ดแูลการใช้ประโยชน์จากพลงังานปรมาณขูองประเทศไทยให้เกดิความปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิาน ประชาชน
และส่ิงแวดล้อม จึงได้ด�าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลความปลอดภัยการออกแบบปรับปรุงระบบ
ถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนดังกล่าว โดยได้ท�าการสร้างแบบจ�าลองการวิเคราะห์ค�านวณด้วยโปรแกรม 
M N 5 เพือ่วิเคราะห์ค�านวณ หาค่าสภาวะวกิฤติ (  eff ), ค่ารีแอกติวตีิ ( ), ค่านิวตรอน ลักซ์ (Ne tron l ),  
ค่าปริมาณรงัสนีวิตรอน, ค่าปรมิาณรงัสแีกมมาและเปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ค�านวณเบือ้งต้นโดยอ้างองิ
คุณลักษณะของเคร่ืองปฏิกรณ์ตามเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย (Safety Analysis 
Report for T ai Researc  Reactor-1/mo i cation 1, TRR-1/M1) และเอกสารการปรบัปรงุระบบถ่ายภาพ
ด้วยรังสีนิวตรอนโดยมีการจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ส�าหรับการวิเคราะห์ค�านวณความปลอดภัยของระบบถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนท�าการสร้างแบบจ�าลอง
เพือ่วเิคราะห์ค�านวณเปรยีบเทียบผลระหว่างระบบถ่ายภาพด้วยรังสนีวิตรอนทีใ่ช้งานปัจจบุนัและระบบท่ี
ออกแบบใหม่ โดยแต่ละระบบจะท�าการวิเคราะห์ค�านวณทั้งกรณีเครื่องก�าบังรังสี (S tter) เปิดและปิด 
ดังนั้น มีแบบจ�าลองการวิเคราะห์ค�านวณรวมทั้งหมด 4 กรณี ดังนี้ 

 (1) ระบบถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนที่ใช้งานปัจจุบัน  
  • เครื่องก�าบังรังสี (S tter) เปิด  
  • เครื่องก�าบังรังสี (S tter) ปิด 

 (2) ระบบถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนที่ออกแบบใหม่ 
  • เครื่องก�าบังรังสี (S tter) เปิด  
  • เครื่องก�าบังรังสี (S tter) ปิด

โดยก�าหนดเงื่อนไขส�าหรับการวิเคราะห์ค�านวณด้วยโปรแกรม M N 5 ส�าหรับแบบจ�าลองการวิเคราะห์
ค�านวณทุกๆ กรณี ดังนี้  
  • แท่งเชือ้เพลงิทกุๆ แท่งภายในแกนเป็นแท่งเชือ้เพลงิใหม่ (fres   f el) ท�าให้ไม่ต้องคิดค�านวณ
การสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงที่ผ่านการใช้งาน (f el rn p)  
  • อณุหภมูขิองแท่งเชือ้เพลงิแต่ละแท่งและวสัดภุายในแกนปฏกิรณ์ฯ มค่ีาเท่ากบั 294  (21 )  
  • จ�านวนอนุภาคนิวตรอนในการวิเคราะห์ค�านวณ 200,000 นิวตรอนต่อรอบการค�านวณ 
โดยท�าการวิเคราะห์ค�านวณจ�านวน 100 รอบ ดังนั้นจะมีจ�านวนอนุภาคนิวตรอนเม่ือสิ้นสุดการค�านวณ
เท่ากับ 20,000,000 นิวตรอน 
  • ก�าลังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (T ermal o er) 1.2 MW 
  • แท่งควบคุมทุกแท่งภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์อยู่ในต�าแหน่งถูกดึงขึ้นสูงสุด
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3.	กำรจัดท�ำคู่มือประชำชน	ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร	พ.ศ.2558
อาศัยอ�านาจตามความมาตรา 7 มาตรา 11 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ก�าหนดให้ผู้ซึ่งมีกฎหมายให้อ�านาจในการอนุญาต
จะต้องด�าเนินการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนในทุกประเภทของการอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2558 ซึ่งกลุ่มประเมินความปลอดภัยฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดท�า 2 ฉบับ ดังนี้
 (1) การออกใบรับรองเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
 (2) การอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง และใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

4.	กำรจัดท�ำร่ำงกฎกระทรวงทีอ่อกตำมควำมพระรำชบญัญตัพิลงังำนนวิเคลยีร์	
พ.ศ.............
กลุม่ประเมนิความปลอดภยัฯ ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูจ้ดัท�าร่างกฎกระทรวงทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตาม
ความมาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 95 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ.........
ซึ่งกลุ่มประเมินความปลอดภัยฯ ได้แบ่งการจัดท�าออกเป็นกฎกระทรวง 2 ฉบับ ดังนี้
 (1) ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณท์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ.........
 (2) ร่างกฎกระทรวงก�าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ.......

5.	งำนวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
โครงการประเมินความเสื่อมของวัสดุโครงสร้างของแกนเครื่องปฏิกรณ์ ปปว-1/1 จากผลกระทบของรังสี
และความร้อน โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาและประเมินความเสื่อม และความคงทนของวัสดุต่างๆ ที่ใช้
ในแกนเครือ่งปฏกิรณ์ เช่น เนือ้เชือ้เพลงิ เปลอืกหุม้แท่งเชือ้เพลงิ แท่งควบคมุ โครงสร้างแกนและบ่อเครือ่ง
ปฏิกรณ์ฯ ซึ่งแท่งเชื้อเพลิงได้ออกแบบเป็นปราการแรกที่ต้องเก็บกักสารกัมมันตรังสี ดังนั้น หากวัสดุของ
แท่งเชือ้เพลงิมคีวามเสือ่มอาจจะท�าให้สารกมัมนัตรังสมีกีารร่ัวไหลออกสูร่ะบบหล่อเยน็และอาจน�าไปสูก่าร
รั่วไหลออกสู่ภายนอกได้ในที่สุด ดังนั้น การประเมินความเสื่อมของวัสดุโครงสร้างของแกนเครื่องปฏิกรณ์ 
ปปว-1/1 เป็นการศึกษาสภาพของวัสดุภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เพื่อให้สามารถประเมินสภาวะ
ความเสื่อม และมีการสร้างมาตราการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงทั้งนี้ จะเป็นการป้องกัน
มิให้มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีดังกล่าวออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

6.โครงกำร	Enhancing	the	 apacity	and	Effectiveness	of	the	Regulatory	 ody	
and	Developing	a	National	 aste	 anagement	Strategy
กลุ่มประเมินความปลอดภัยฯได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ Tas  3 Assessing an  erifying t e safety 
of n clear installations ซึง่ได้มกีารจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 3.1 Safety Assessment an  Inspection 
 Reg lations an  Reg latory i es มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการก�ากบัดแูลของประเทศในยโุรปทาง

ด้านการประเมินความปลอดภัย (safety assessment) จากเอกสารรายงานความปลอดภัย และด้านการ
ตรวจสอบความปลอดภยั (safety inspection) ของสถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ โดยมุง่เน้นทีก่ารจัดท�า
กฎ ระเบยีบและแนวปฏบิตัสิ�าหรบัการประเมนิและตรวจสอบภายใต้กรอบการก�ากบัดูแลของแต่ละประเทศ
สาระจากการบรรยายประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี ข้อตกลงระหว่างประเทศและการออกกฎหมาย
ภายในประเทศด้านการประเมนิความปลอดภยั แนวทางปฏบิติัและข้ันตอนการด�าเนินการภายใน การจัดท�า
รายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัย (Safety Analysis Report) กระบวนการประเมินและตรวจสอบ
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ความปลอดภัยในการด�าเนินเครื่อง การสร้างต่อเติมแก้ไข (Mo i cation) การศึกษาความเสื่อมตามอายุ 
(Aging) การด�าเนินเครื่องระยะยาว ( ong term operation) และการปลดระวางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติในการน�าความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
งานจริง โดย Mr. ettemans น�าเสนอโครงสร้างหน่วยงานและการตรวจสอบความปลอดภัยของ el  
ในประเทศ elgi m และ Ms. ersic น�าเสนอโครงสร้างหน่วยงานและการประเมินความปลอดภัยของ 
SNSA ในประเทศ Slo enia

ประเด็นส�าคัญที่ผู้เช่ียวชาญให้ค�าแนะน�าส�าหรับระบบการประมินและตรวจสอบความปลอดภัยของ
ประเทศไทย มีดังนี้
 • การสร้างกระบวนการประเมินและตรวจสอบของเครื่องปฏิกรณ์วิจัยและโรงไ ้านิวเคลียร์ควรใช้
ขั้นตอนเดียวกันแต่ใช้ ra e  approac  principle ซึ่งคือเน้นระดับการก�ากับดูแลตามความส�าคัญและ
จ�าเป็น รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 • หน่วยงานก�ากบัดแูลควรมกีารจัดท�าเอกสาร 1) แนวทางปฏบิตัขิองผูป้ระกอบการ ( i ance) และ 2) 
ขัน้ตอนการด�าเนนิการภายใน (Internal proce re) ส�าหรบัทัง้การประเมนิและตรวจสอบความปลอดภยั
อย่างเป็นระบบ
 • รายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยและขีดจ�ากัดการด�าเนินงานของผู้ประกอบการ ควรจะได้รับ
การปรับปรุง และเพิ่มเติมแก้ไขอย่างต่อเนื่อง หรือจัดท�าเป็น erio ic safety re ie  ( SR) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการก�ากับดูแลเครื่องปฏิกรณ์ในระยะยาว
 • หน่วยงานก�ากับดูแลควรสร้างแผนผังการท�างาน ( rocess Mapping) และมีการวางแผนการใช้
หน่วยงานช่วยเหลือทางเทคนิค (Tec nical Responsi ility enter/ Tec nical S pport Organi ation) 
ตามเรื่องที่มีความจ�าเป็น
 • ผู้จัดท�าข้อสอบส�าหรับผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีอาจให้หน่วยงานอื่นท�าได้
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การตรวจพิสจูน์เอกลกั ณ์ทางนวิเคลยีร์
และรังสีของประเทศ

ประเทศสมาชิกอาเซียน (Association of So t  East Asian Nations, ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศ จะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน หรอื ASEAN Economic omm nity (AE ) ในปี 2558 เพือ่ให้อาเซยีนมคีวาม
แข็งแกร่งในอ�านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจในเวทีระหว่างประเทศ แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางและเป็นทางผ่านของนานาประเทศ ท�าให้มีแนวโน้ม
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาชญากรรมและการลักลอบท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี 
ซึง่สามารถน�ามาใช้เป็นอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงูได้ ดงันัน้การตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์ทางนวิเคลยีร์
และรังสี N clear orensics จึงมีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยหากประเทศไทย
มีศักยภาพด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี และมีฐานข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสีของประเทศ (National N clear orensics i rary ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดอาชญากรรม
ในลักษณะดังกล่าว จะสามารถน�าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการ
สืบสวน สอบสวน รวมทั้งวางมาตรการในการป้องกัน ตลอดจนลดโอกาสการเกิดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต
    
การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นการด�าเนินการตรวจพิสูจน์ในลักษณะเดียวกับ
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Tra itional orensics) แต่มีความแตกต่างท่ีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทาง
นวิเคลยีร์และรงัสเีป็นการตรวจพสิจูน์เมือ่วสัดุนิวเคลียร์และวสัดุกมัมนัตรงัสีเข้ามาเกีย่วข้อง โดยประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ
 
1.	กำรบริหำรจดักำรสถำนท่ีเกดิเหต	ุคอืการประเมินสถานการณ์บรเิวณทีเ่กดิเหต ุรวมถงึการเกบ็รวบรวม
และขนย้ายวัตถุพยาน โดยการบริหารจัดการสถานท่ีเกิดเหตุเมื่อเกิดอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
วสัดนิุวเคลยีร์และวสัดกัุมมนัตรงัสนีัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือหลายหน่วยงาน เช่น ส�านักงานพสูิจน์หลักฐาน
ต�ารวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

2.	กำรสนับสนุนด้ำนตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี	คือการวางแผนการตรวจพิสูจน์
วัตถุพยาน การวิเคราะห์และประเมินผลวัตถุพยาน ซึ่งการวิเคราะห์ด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทาง
นิวเคลียร์และรังสีนั้น เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาสัญลักษณ์ยืนยัน (signat re) ได้แก่ ไอโซโทป รูปพรรณ
สณัฐานของวสัดนุวิเคลยีร์และวสัดกุมัมนัตรงัสี วสัดุหรอืสารประกอบปนเปอน เพือ่น�ามาใช้เปรยีบเทียบกบั
ฐานข้อมลูของประเทศ  และประเมนิผลร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ ส�านักงานพสูิจน์หลักฐานต�ารวจ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงาน
ทางด้านความม่ันคงอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบว่าวัตถุพยานท่ีพบดังกล่าวมีอยู่ในฐานข้อมูลของประเทศหรือไม่ 
ซึ่งหากมีอยู่ในฐานข้อมูลภายในประเทศต้องมีการด�าเนินการสอบสวนทางกฎหมายและด�าเนินการตาม
กระบวนการยตุธิรรม แต่ถ้าหากไม่ได้อยูใ่นฐานข้อมลูของประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมอืระหว่างประเทศ
เพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลระหว่างประเทศ เพื่อด�าเนินการทางคดีต่อไป 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีฐานข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

2. มีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี และเป็นศูนย์แห่ง
การเรียนรู้แห่งภูมิภาคอาเซียน

ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558
1. การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณโครงการครบตามกิจกรรมที่ประมาณการไว้ คิดเป็นร้อยละ 99.7

2. การปรบัปรงุห้องปฏิบตักิารให้มีความสอดคล้องกบัรปูแบบการใช้งานเพือ่ให้การปฏบิตังิานศกึษาวจิยั
มีความสะดวกและสามารถพัฒนาต่อยอดการขอรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดวางรูปแบบห้อง
ปฏิบตักิารและห้องเครือ่งมอืวจิยัให้มีความเป็นสดัส่วน มกีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิตัง้เครือ่ง In cti ely 

o ple  lasma  Mass Spectrometer และจดัเตรยีมสถานท่ีเพือ่รองรบักล้องจลุทรรศน์อเิล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ที่ได้รับบริจาคจาก oint Researc  entre  Instit te for 
Trans rani m Elements, arlsr e สหภาพยุโรป (อยู่ระหว่างด�าเนินการตามพิธีการทางศุลกากร) และ
เครื่องมือวิจัยอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณในปี 2559 ด้วย

3. จดัซือ้ครภุณัฑ์เครือ่งเคลอืบตวัอย่าง (Sp tter oater) จดัท�าโปสเตอร์วชิาการ จดัซือ้วสัดแุละอปุกรณ์
วิทยาศาสตร์สิ้นเปลือง

4. น�าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติของ re an  Applie  emistry International onference 
( A ON 2015) หัวข้อ “Non- estr cti e met o  for etermination of 235  y sing in- o se 
stan ar  as a pattern of elementary assessment of n clear materials” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระหว่างวันที่ 21  23 มกราคม 2558
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5. จดัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารและการบรรยายทางวชิาการ เพือ่ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการตรวจพิสจูน์
เอกลกัษณ์ทางนวิเคลียร์และรงัส ีให้กบัเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบิตังิานส่วนหน้า อาจารย์และนสิติ นกัศกึษาผูส้นใจ 
ดังนี้
 • ฝึกอบรมการตรวจพสิจูน์หลกัฐานทางนวิเคลียร์ หัวข้อ “การจดัการความรูด้้านตรวจพสูิจน์เอกลกัษณ์
ทางนวิเคลยีร์และรงัส”ี จ�านวน 3 คร้ัง ให้กบับคุลากรของส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัต ิและหน่วยงานอ่ืน เช่น 
ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเก็บ
กู้วัตถุระเบิดจากเหล่าทัพต่างๆ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ 
 • บรรยายทางวชิาการ ให้กบัผูเ้ข้าร่วมการประชมุวชิาการ “T e olla oration of orensic ata ases 
for stice of 10 ASEAN co ntries an  t e A SN ro p seminar  T e ata ase for missing 
person an  ni enti e  o ies” ซึ่งจัดโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 • บรรยายทางวิชาการ ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. ทดสอบความช�านาญของการวัดตัวอย่างน�้าด่ืม ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ด้วยเทคนิค In cti ely o ple  lasma - Mass Spectrometry (IAEA-TE -2015-01 Worl i e 
pro ciency test on t e etermination of selecte  trace elements an  rani m isotopes in 

rin ing ater)

7. เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทาง
นิวเคลียร์และรังสี
 • T e Speciali e  Training in I -MS an  SEM for N clear orensics rposes - apacity 

il ing in N clear orensics in So t  East Asia ระหว่างวันที่ 10  21 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศ
ฮังการี
 • Regional E perts Meeting on Non- roliferation N clear orensics ระหว่างวันท่ี 6 - 7 พฤศจกิายน 
2557 ณ ประเทศสิงคโปร์
 • IAEA International Training o rse on Intro ction to N clear orensics ระหว่างวันที่ 21  24 
กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศเกาหลีใต้
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โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ ในการด�าเนินงานของส�านัก
สนบัสนุนการก�ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลังงานปรมาณ ูส�านักงานปรมาณพูือ่
สันติ มีวัตถุประสงค์ส�าคัญสองประการ คือ จัดต้ังห้องปฏิบัติการมาตรวัดรังสีทาง
ชีววิทยาเพื่อสามารถระบุค่าปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับซ่ึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ
งานมาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ และสร้างเครือข่ายมาตรวัดรังสีทาง
ชีววิทยาเพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถในการวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
ครอบคลมุทัว่ประเทศ เตรยีมพร้อมหากเกดิเหตฉุกุเฉนิทางรงัส ีโดยมเีป้าประสงค์ว่า
หากบคุคลใดได้รับรงัส ีห้องปฏบิตักิารสามารถระบุปรมิาณรงัสท่ีีบคุคลนัน้ได้รบั ด้วย
วธิเีซลล์พนัธศุาสตร์ด้วยวธิมีาตรฐานตามทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ 
ซ่ึงการระบุค่าปริมาณรังสีนั้นเป็นประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางการรักษาของ
แพทย์โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถ
ระบุค่าปริมาณรังสีด้วยเครื่องวัดปริมาณรังสี ปัจจุบันห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในข้ันตอนการวเิคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม และก�าลังด�าเนินการ
เพือ่ให้ได้กรา มาตรฐาน รวมถงึบรูณาการงานระหว่างหน่วยงานเครอืข่าย จากน้ัน
ห้องปฏิบัติการมีแผนให้บริการระบุค่าปริมาณรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

เมื่อบุคคลได้รับรังสีในปริมาณต่าง ๆ ร่างกายจะเกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งสัมพันธ์
ตามปรมิาณรงัสท่ีีบคุคลได้รับซึง่เป็นผลทางชวีวิทยา รวมถงึการเปลีย่นแปลงของสาร
ภายในเซลล์และโครโมโซม การระบคุ่าปรมิาณรงัสด้ีวยวธิเีซลล์พันธุศาสตร์ เป็นการ
วเิคราะห์ความผิดปกติท่ีเกดิข้ึนกบัเซลล์ในลักษณะต่าง ๆ  ซึง่มวีธิวีเิคราะห์หลายแบบ  
ขึน้อยู่กบัลกัษณะความผิดปกติทีต่อ้งการวิเคระห์ ในปจัจบุันหอ้งปฏบิัตกิารด�าเนิน 
การวเิคราะห์ความผดิปกตขิองโครโมโซมด้วยวธิไีดเซน็ตรกิ ซึง่เป็นวธิหีนึง่ทีส่ามารถ 
เชื่อถือได้ หลักการพื้นฐานของวิธีไดเซ็นตริกคือการเล้ียงเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด
ลิมโ ไซต์ในสภาวะปลอดเชื้อเพื่อให้เซลล์อยู ่ในช่วงเมตาเ ส แล้วสกัดแยก
โครโมโซมเพือ่นับจ�านวนโครโมโซมท่ีมคีวามผิดปกติแบบไดเซน็ตรกิ จากน้ันเปรยีบ
เทียบค่าความผิดปกติกับกรา มาตรฐานที่สร้างไว้และระบุค่าปริมาณรังสีที่บุคคล
ได้รับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างกายมีกระบวนการซ่อมแซมความผิดปกติภายใน
เซลล์ ผู้ได้รับรังสีควรได้รับการตรวจวิเคระห์โดยเร็วท่ีสุดเพื่อให้ได้ผลการวิเคระห์ที่
ถูกต้อง

การพั นามาตรวั รังสี
ทางชีววิทยาของประเทศ
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•	ชุดวิเครำะห์โครโมโซม

•	ไดเซ็นตริกโครโมโซมและชิ้นส่วน

•	ตู้ปลอดเชื้อ

•	ตู้เลี้ยงเซลล์									

•	เครื่องปันเหวี่ยง

•	ชุดวิเครำะห์โครโมโซม
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ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558
1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา และด�าเนินงานเพื่อให้สามารถระบุค่าปริมาณรังสีที่
บุคคลได้รับ
2. จัดต้ังเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีววิทยาเพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถในการวัดให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
3. พัฒนาศักยภาพงานมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญสู่ผู้ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร จ�านวน 3 ครั้ง
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ปส. เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกิจหลกัในการก�ากบัดแูลความปลอดภยัจากการใช้พลงังานปรมาณ ูรวมถงึการ
ออกใบอนญุาตผลติ	มไีว้ครอบครอง	หรอืใช้ซึง่วัสดนิุวเคลยีร์พเิศษ	พลังงำนปรมำณ	ูเครือ่งก�ำเนดิรงัสี	
หรือเครือ่งเอกซเรย์	วสัดพุลอยได้	หรอืวสัดตุ้นก�ำลงั	ซึง่พ้นสภำพท่ีเป็นอยูต่ำมธรรมชำตใินทำงเคมี
เพื่อประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีใกล้ตัว แต่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
จงึเกดิความตระหนกและตืน่ตวั หากไม่รบีด�าเนนิการสร้างความรูค้วามเข้าใจและความตระหนกัเกีย่วกบั
เร่ืองดังกล่าวให้มากข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
ได้ในอนาคต

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ปส. จึงได้ด�าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานปรมาณู
มาอย่างต่อเนือ่ง จนกระทัง่ปีงบประมาณ 2551 ปส. ได้รบังบประมาณในโครงการสร้างความตระหนกัด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ เพือ่ด�าเนินการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ เยาวชน นักเรยีน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ นักวิชาการ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมนิทรรศการสัญจร 
เสวนาให้ความรู้ อยู่ปลอดภัยกับรังสี เวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ สร้างเครือข่ายเยาวชนรักอะตอม และ
คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Roa  S o ) แต่ก็ยังมิสามารถจัดกิจกรรมครอบคลุม
ประชาชนส่วนใหญ่ได้ ส�านักงานฯ จึงเห็นควรให้มีการด�าเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง ความตระหนักด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แก่กลุม่เป้าหมายให้ครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศมากขึน้ ซึง่นอกจากท�า
ให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เข้าใจ และมีความตระหนักในเร่ืองของพลังงานนิวเคลียร์แล้ว ยังเป็นการสร้าง
แนวร่วมที่จะมีศักยภาพสูงในการสนับสนุนให้มีการน�าพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ อันจะส่งผล
ให้การพัฒนาประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	ปส.	ได้ด�ำเนนิกิจกรรมต่ำง	 	ท่ีส�ำคญั	ภำยใต้โครงกำรสร้ำงควำมตระหนกั
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี	ดังนี้

การสร้างความตระหนัก ้าน
ความปลอ ัยทางนิวเคลียร์และรังสี
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1.	กิจกรรมเวทีชุมชนและเครือข่ำยชุมชนอยู่ปลอดภัยมั่นใจกับ	ปส. มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ 
ถกูต้องเกีย่วกบัพลงังานปรมาณแูละขยายความรูสู้ท้่องถิน่ให้มากยิง่ขึน้ ส�าหรบัผูน้�าชมุชน สือ่มวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น ด�าเนินการไปเป็นจ�านวน 2 ครั้ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี และกา สินธุ์ รวมมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 250 คน
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 2.	กิจกรรมรณรงค์	“อยูป่ลอดภัยกบัรงัส”ี มุง่สร้างการมส่ีวนร่วมด้านความปลอดภยัจากการใช้พลงังาน
ปรมาณ ูรวมถงึการสร้างความมัน่ใจในการก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรังส ีสูผู้่ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ครอบครอง สารกัมมันตรังสีในจังหวัดต่างๆ จ�านวน 10 ครั้ง รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 1,238 คน
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3.	 กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยเยำวชนรักอะตอม เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู ให้กับสถาบันการศึกษาที่มีสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของ ปส. โดยการจดัอบรมค่ายเยาวชนรกัอะตอม การประกวดกจิกรรมโครงการทีเ่กีย่วกบั ปส. และสนบัสนุน
การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละชมรมที่จะจัดขึ้นในสถานศึกษาต่างๆ จ�านวน 2 ครั้ง ใน จ.เชียงใหม่         
จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 210 คน และกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (Roa  S o ) เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยเรื่องพลังงานปรมาณู
ไปตามโรงเรียนต่างๆ รูปแบบความรู้คู่ความบันเทิง จ�านวน 10 ครั้ง ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมี 
ผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,740 คน
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ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีคีวามเหน็ให้ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิ(ปส.) และสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทน.) ร่วมกันด�าเนินการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อประชาชนทั่วไป 
โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(รมว.วท.) ได้สัง่การให้ ปส. และ สทน. ด�าเนนิการ
งานบูรณาการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่น�าเสนอไว้
 
ปส. และ สทน. ได้ด�าเนินการบูรณาการร่วมกันตามแผนประชาสัมพันธ์ ดังนี้
 
1.	กำรผลิตส่ือเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำร
ใช้พลังงำนปรมำณูให้กับประชำชน	
  
1.1 ด�าเนินการผลิตสารคดีเผยแพร่ความรู้ประโยชน์และความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรงัส ีผ่านรายการ “กบนอกกะลา” จ�านวน 1 ตอน ในชือ่ตอนว่า “ปรมาณอูานภุาพไร้ตวัตน” ความยาว 60 
นาท ี(รวมเวลาโ ษณา) ออกอากาศเมือ่วนัศกุร์ที ่27 พฤศจกิายน 2558 ทางสถานโีทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ทวีี 
และออกอากาศซ�้าทาง SI สาระดี

การประชาสมัพันธ์แบบบูรณาการ 
ระหว่าง ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ   
และส าบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
องค์การมหาชน
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1.2 ด�าเนินการผลิตและเผยแพร่ infograp ic Animation ความยาว 1 นาที จ�านวน 5 ตอน ออกอากาศ
ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และออกอากาศซ�้าทาง SI สาระดี จ�านวน 25 ครั้ง

1.3 ด�าเนินการผลิตหนังสือการ์ตูนกบนอกกะลา ตอน “นิวเคลียร์อานุภาพ
ไร้ตัวตน” จ�านวน 1,000 เล่ม
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2.	กำรจัดนิทรรศกำรในงำนมหกรรมวิทยำศำสตร์แห่งชำติ	ประจ�ำปี	2558	
ภายใต้แนวคดิ All A o t Ra iation ระหว่างวนัที ่14  25 พฤศจกิายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค 
เมืองทองธานี ซึ่งภายในบูธนิทรรศการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อาทิ “N clear Worl ” ให้ข้อมูลเจาะลึก 
และจ�าลองภาพเหตุการณ์รั่วไหลของสารกัมมันตรังสีครั้งส�าคัญของโลก นิทรรศการ “รังสีรอบตัวเรา” 
จัดแสดงเรื่อง ใน 1 วันเรารับรังสีอะไรบ้าง การจัดแสดงวัสดุหรือสินค้าต่างๆ ที่มีส่วนผสมของวัสดุ
กมัมันตรงัส ีการจดัแสดงนทิรรศการและอุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยัทางรงัส ีเช่น ชดุป้องกนัการเปรอะเปอน 
ทางรังส ีหุน่ยนต์เก็บกูร้งัส ีรถบงัคบัวิทยแุละเครือ่งบินบงัคบัวทิยุ ( rone) ตรวจวดัรงัส ีและอกีส่วนทีส่�าคญั
คือ มาตรการส�าคัญในการป้องกันเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีซึ่งมี
เครอืข่ายทัว่ประเทศและมกีารเตรยีมความพร้อมตลอด 24 ชัว่โมงในการะงบัเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาชมนิทรรศการอย่างมาก
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เป บ้านปรมาณู 54 ปี ปส.
ในปี 2558 ปส. ได้จัดกจิกรรมเปิดบ้านปรมาณ ูเน่ืองในวาระครบรอบ 54 ปี เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงาน
และภารกิจของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ เข้าใจ ยอมรับ และให้การสนับสนุน อีกทั้งเผยแพร่
ความรูด้้านนวิเคลยีร์ให้เกดิความเข้าใจทีถ่กูต้อง กจิกรรมดังกล่าวถอืเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์องค์กร
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 
โดยภาคเช้ามีการประกอบพิธีทางสง ์ และร่วมรดน�้าด�าหัวอดีตผู้บริหารของ ปส. ส่วนภาคบ่ายจัดเวที
เสวนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจในหัวข้อ “คู่มือประชาชนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก
การขอใบอนุญาตฯ” เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการขอรับใบอนุญาตด้านพลังงานปรมาณู 
อันจะส่งผลให้การให้บริการของ ปส. มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ภายในงานเปิดบ้านปรมาณคูรัง้นี ้ยงัมกีารน�าผลงานต่าง ๆ  มาจดัแสดงเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบั
นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ อาทิ สาธิตการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมในระยะไกลโดยใช้หัววัดรังสี
ติดไว้กับเครื่องบินบังคับ ร่วมสนุกศึกษาเส้นทางการเดินทางของรังสีด้วย lo  am er กระบวนการ
ขอใบอนญุาตผ่านระบบออนไลน์ การสาธติการเกบ็กูวั้สดกุมัมนัตรงัสีในกรณฉีกุเฉนิทางรงัส ีโดยมผีลงาน
เด่นคอื การสาธติหุน่ยนต์กูภ้ยัทางรงัส ีและนอกจากน้ี สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้ง เปิดให้ชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทย และชมการจัดการ
กากกัมมันตรังสีด้วย
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ปส. ได้น�าคณะสื่อมวลชนเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูภายใต้
โครงการความร่วมมอืเชิงวชิาการกับทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ หรอื IAEA ณ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่  เม่ือวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยเข้าเยีย่มชมดูงานในส่วนการใช้เทคโนโลยเีครือ่งผลิตสารเภสัชรงัสี 
(ไซโคลตรอน) และการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องถ่ายภาพเพทซีที ( ET/ T) คณะแพทยศาสตร์ และ 
การใช้พลังงานปรมาณูในการศึกษาวิจัยโดยเครื่องเร่งอนุภาคไอออน คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีสื่อมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 38 คน
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กิจกรรม

ปส. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือเชิงวิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ผลงานความส�าเร็จ 
ดงักล่าวจะได้เผยแพร่สูส่าธารณชนให้เหน็ถงึคณุประโยชน์ด้านการใช้พลงังานปรมาณเูพือ่พฒันาประเทศ ซึง่การใช้
ประโยชน์จากพลงังานปรมาณ ูจะอยูภ่ายใต้ การก�ากบัดูแลความปลอดภยัโดยส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป
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กิจกรรม
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15	ตุลำคม	2557
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2557 โดยได้กล่าว 
ไว้ในการประชุมครั้งนี้ว่า “ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้มารับหน้าท่ีเป็น
ประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ผมมีนโยบายในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้าน
การใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ โดยประเทศไทยควรมีพัฒนาการด้านกฎหมายที่ทันต่อยุคสมัย 
พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ วาระส�าคัญท่ีควรเร่งด�าเนินการก่อนเป็น
ล�าดับแรกในการประชุมคร้ังนี้ คือ การต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี การพิจารณา 
ออกใบอนุญาตเครื่องก�าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต
ที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู”

3	–	6	พฤศจิกำยน	2557
ดร.อจัฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธกิารส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏบิตักิาร 
เรื่องการวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการวัดปริมาณรังสีด้วยเซลล์พันธุศาสตร์ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเซลล์พันธุศาสตร์จากท่ัวประเทศ จ�านวนประมาณ 30 คน โดยมี r.R t  
Wil ins ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน ealt  ana a เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
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19	พฤศจิกำยน	2557	
ปส.จดัการแถลงข่าวเพือ่ประชาสมัพนัธ์เรือ่ง กรมการข้าวได้รบัรางวลัผลงานความส�าเรจ็ในการน�าพลงังาน
ปรมาณูมาใช้พัฒนาปรับปรุงพันธุ ์ข้าว เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความร่วมมือระหว่าง 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
( AO) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ 
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในการแถลงข่าว

6	กุมภำพันธ์	2558
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมี ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่ีปรึกษาฯ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนทุนรัฐบาล วท. 
ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�านักงานฯ จากนั้นเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ได้น�าเสนอรายงานผลการด�าเนินงานส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและน�าเย่ียมชมห้องปฏบิตักิารเฝ้าระวังภยัทางรังส ีห้องปฏบิติัการวดัรงัสมีาตรฐานทตุยิภมิู 
ชมรถปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยทางรังสี และรถปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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24	–	26	กุมภำพันธ์	2558
ปส. ร่วมกับสมาคมพลังงานปรมาณู จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบการย่ืนค�าขอทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ การน�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  
น�าหรอืส่งออกนอกราชอาณาจกัร ซึง่วสัดนุวิเคลยีร์พเิศษ วสัดตุ้นก�าลงั วสัดพุลอยได้  และพลงังานปรมาณ ู
จากรังสีเอกซ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- icense) ให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องในการใช้งานผ่านระบบ e- icense โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24  26 กุมภาพันธ์ 2558 และรุ่นที่ 2  
ระหว่างวันที่ 10  12 มีนาคม 2558 ณ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

10	–	13	มีนำคม	2558
ปส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนและแนวทางการสื่อสารในสถาณการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ 
รังสี ให้แก่นักประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก และผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  
จ�านวนประมาณ 60 คน ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนและแนวทางการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดย 
ส�านกังานฯ จะได้น�าข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ไปเป็นข้อมลูเพือ่จัดท�าแผนประชาสมัพนัธ์ในกรณีเกดิสถานการณ์
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในอนาคตต่อไป
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23	–	24	เมษำยน	2558
ปส. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย
เยาวชน “รักอะตอม” เสริมความรู้ให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษากว่า 15 มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม
เชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีสู่
เยาวชนคนรุน่ใหม่อย่างต่อเนือ่ง โดยกจิกรรมมทัีง้การสมัมนาให้ความรูแ้ละการประกวด “กจิกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” พร้อมชิงรางวัลมากมายและโล่รางวัลจาก ปส. 

8	พฤษภำคม	2558
ปส.จัดสัมมนาเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ปวยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบ
ถาวร” ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ให้ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลชมุชน เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัส ีสมาคมแพทย์ทีเ่กีย่วข้อง สือ่มวลชน 
ผูด้แูลผู้ปวย รวมถงึประชาชนทัว่ไป ทีส่นใจ เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะด้านความ
ปลอดภัยของผู้ปวย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป
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12	–	14	พฤษภำคม	2558
ปส. ร่วมกับ สมาคมพลงังานปรมาณู จัดคอร์สตวิเข้มหลกัสตูร “ระบบการยืน่ค�าขอทางอิเล็กทรอนกิส์ ส�าหรับ
การผลติ มไีว้ในครอบครอง หรอืใช้ การน�าหรอืสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร น�าหรอืส่งออกนอกราชอาณาจกัร 
ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก�าลัง วัสดุพลอยได้ และพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ (e- icense)”  
ส�าหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ปส.

19	–	20	พฤษภำคม	2558
ปส. ร่วมกบัสมาคมพลงังานปรมาณ ูได้จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการหลักสูตร “ระบบการเชือ่มโยงข้อมลูแบบ
บูรณาการในการน�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร น�าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์
พเิศษ วสัดตุ้นก�าลงั วสัดพุลอยได้ หรอืพลงังานปรมาณจูากรงัสเีอกซ์ ด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์ Atoms  
Single Win o /National Single Win o  (ASW/NSW)” รุ่นที่ 1 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ปส.
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15	มิถุนำยน	2558
ปส. จัดกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัด
เชียงราย โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายภาคเหนือเก่ียวกับการเฝ้าระวัง 
ความปลอดภยัทางรงัสใีห้ประชาชน นอกจากนี ้ยังมกีจิกรรมฐานปฏบิตักิารทางรงัส ีเพือ่เสรมิสร้างความรู้
และความเข้าใจให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถทดลองได้ด้วยตนเอง

7	สิงหำคม	2558
ดร.อจัฉรา วงศ์แสงจนัทร์ เลขาธกิารส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิและ ดร.สมพร จองค�า ผูอ้�านวยการสถาบนั
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ร่วมลงนามความร่วมมือ “การตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยเครื่องก�าเนิดรังสีทางอุตสาหกรรม การรักษาความปลอดภัย การศึกษาวิจัย” ณ ห้องประชุม 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เพื่อก�าหนดความร่วมมือร่วมกัน ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสขีองการใช้งานเครือ่งก�าเนดิรงัสทีางอตุสาหกรรม การ
รักษาความปลอดภัยการศึกษาวิจัย ให้กับหน่วยงานท่ีมาขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่ง
พลังงานปรมาณูจากเครื่องก�าเนิดรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
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19	สิงหำคม	2558
ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพระจอมเกล้า ชั้น 4 ส�านักงานปลัด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เพื่อพัฒนา 
ระบบบริการแผนที่ดาวเทียมรายละเอียดสูงบริหารจัดการและผลักดันส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยี 
อวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการแหล่งท่ีต้ังสถานประกอบการทางรังสีท่ัวประเทศ  
และสามารถอ้างอิงเชิงพื้นที่ได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จะสามารถแสดงพิกัดการแพร ่
ขยายของรังสีได้ทันที

31	สิงหำคม	2558
นายกิตติศักดิ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนายจ�าเริญ โพธิยอด  
รองอธบิดีกรมศลุกากร ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการตรวจการน�าเข้า-ส่งออกวัสดกุมัมนัตรังสี 
ระหว่างกรมศุลกากรกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ ห้องรับรอง ปส.




