
หนวยงาน ประเภท

ผูเขารวม

ชื่อหลักสูตรการถายทอดความรู สถานที่ วันเดือนป

(เดิม)

วันเดือนป

(เลื่อน)

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

(คน)

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร

และรังสี

(กตส.)

1. โครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยและความ

มั่นคงทางนิวเคลียร

ประกอบดวย 4 โครงการ 14

 กิจกรรม

บุคคลภายนอก 1.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคัดเลือกสถานที่ตั้งสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร จํานวน 1 ครั้ง

กําหนดครั้งที่ 1*

กทม. กค 61 *กย. 61     212,000 60

บุคคลภายนอก 1.2  การฝกอบรมการใชโปรแกรมการคํานวณ TRACE กับ RELAPS

 จํานวน 45 วัน

ปส. มค -  มิย 61 ยกเลิก 99,125 15

บุคคลภายนอก 1.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความเสื่อมและการตรวจสอบ

คอนกรีต จํานวน 1 ครั้ง (5 วัน) (บรูณาการรวมกับ กฟผ.)

กําหนดครั้งที่ 1 (พ.ค. 61)

กําหนดครั้งที่ 2*

กาญจนบุรี/

ตาก

มค 61 *8 - 11 สค.

 61

    160,498 20

บุคคลภายนอก 1.4 การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียรและกัมมันตรังสี

สําหรับผูปฏิบัติงานสวนหนา จํานวน 1 ครั้ง

กําหนดครั้งที่ 1 (12 - 14 กพ 61)

กําหนดครั้งที่ 2 (26 - 28 กพ 61)

กําหนดครั้งที่ 3 *

ตจว.

รร. ดีวารี

จอมเทียนบีช 

จ.ชลบุรี

มค 61 *14 - 16

มี.ค 61

    153,000 35

2. โครงการพัฒนาการพิทักษวัสดุนิวเคลียรและความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียรเพื่อการเขารวมสนธิสัญญาที่เกี่ยวของ

บุคคลภายนอก 2.1 การจัดประชุม INSSP รวมกับหนวยงานในประเทศและทบวง

การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

ปส. 7 - 10

พย 60

    146,400 45

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
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ผูเขารวม

ชื่อหลักสูตรการถายทอดความรู สถานที่ วันเดือนป
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บุคคลภายนอก 2.2  อบรม Protocol reporter และติดตั้ง Secure 

communication channel จํานวน 1 ครั้ง (4 วัน) รวมกับ IAEA

ปส. 21 - 24 พย

 60

      50,000 25

บุคคลภายนอก 2.3  การฝกอบรม commodity classification เพื่อรองรับการ

รายงานตามมาตรา 2 a (ix) ของพิธีสารเพิ่มเติม จํานวน 1 ครั้ง (3 

วัน) รวมกับรัฐบาลญี่ปุน

ปส. 16 - 18 

มค 61

      46,300 30

บุคคลภายนอก 2.4  การฝกปฏิบัติการจัดทํารายงานตามพิธีสารเพิ่มเติม ปส. พค 61 ปรับแผน       37,420 22

3. โครงการศูนยเฝาระวังเตรียมความพรอมและระงับเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสี

บุคคลภายนอก 3.1  การเสริมสรางการเตรียมความพรอม

ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีสําหรับเครือขายภาค

ตะวันออก ที่ประกอบดวยศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาค

ตะวันออก จ.ระยอง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แพทย

ฉุกเฉิน ตํารวจ สถานประกอบการทางรังสีในพื้นที่ และหนวยงานที่

เกี่ยวของ

ระยอง

(รร. บันยัน 

เรสสิเดนส)

22 มค 61     496,400 50

บุคคลภายนอก 3.2 การประชุมสัมมนารวมกับสถานประกอบการทางนิวเคลียรและ

รังสี และหนวยงานเผชิญเหตุ เรื่อง การจัดทําแผนฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสีรองรับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559

กทม.

(รร.อมารี 

ดอนเมือง)

 22 กพ 61       75,600 120

บุคคลภายนอก 3.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมการฝกซอม รวมระหวาง ปส. กับ 

หนวยงานภาครัฐ และ/ หรือเอกชนที่มีสถานปฏิบัติการทางรังสีที่อาจ

เกิดเหตุฉุกเฉินฯ ที่มีอันตรายรายแรง (จํานวน ๕ ครั้ง)
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ครั้งที่  1 ปส. ธค 60       12,500 50

ครั้งที่ 2 ปส. มค 61         6,250 25

ครั้งที่ 3 ปส. มีค 61         6,250 25

ครั้งที่ 4 ปส. พค 61         6,250 25

ครั้งที่ 5 ปส. กค 61         6,250 25

บุคคลภายนอก 3.4  การฝกอบรมเพื่อสรางความเขาใจในการฝกซอมรวมระหวาง 

ปส. กับ หนวยงานภาครัฐ และ/ หรือเอกชนที่มีสถานปฏิบัติการทาง

รังสีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินฯ ที่มีอันตรายรายแรง

นครนายก เมย 61 ๔๓๔,๕๐๐ 50
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บุคคลภายนอก ๓.5  การฝกซอมรวมระหวาง ปส. กับ หนวยงานภาครัฐ และ/ หรือ

เอกชนที่มีสถานปฏิบัติการทางรังสีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินฯ ที่มี

อันตรายรายแรง

สทน./กทม. มิย 61 146,000 80

4. โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใชเทคนิคการเกิด

รอยบนแผนโพลิเมอร

CR-39(POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, 

C12H18O7) สําหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

บุคคลภายนอก 4.1  การสัมมนาโครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอนฯ สําหรับ

สถานประกอบการทางรังสีในภาคอุตสาหกรรม

นครปฐม

รร. เดอะแก

รนด ริเวอรไซด

จ.พิษณุโลก

18 - 19

ธ.ค. 60

8 - 9 มค 61 200000

320,000
60

กองพัฒนาระบบและ

มาตรฐานกํากับดูแล

(กพม.)

5. โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของ

ประเทศ (Development of Primary Standard Dosimetry 

System)

ประกอบดวย 2 โครงการ

7 กิจกรรม

บุคคลภายนอก 5.1  การใชเครื่องวัดรังสีแบบมืออาชีพตามขอกําหนด ISO/IEC 

17025

เชียงใหม 20 - 22 ธค

 60

253,640 59

บุคคลภายนอก 5.2  ความกาวหนาดานมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศและ

การประยุกตใช

เชียงใหม 20 - 22 ธค

 60

129,220 24



หนวยงาน ประเภท
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บุคคลภายนอก 5.3  Moving Forward Together with Ionizing Radiation 

Metrology : Workshop on Quality Audit of Radiation 

Protection Calibration for Standard Dosimetry Laboratory 

in South East Asian Region 

ระยอง 19 - 21 มีค

 61

469,180 38

บุคคลภายนอก 5.4  ทดสอบความชํานาญและสรางเครือขายกับหนวยงานผู

ใหบริการวัดกัมมันตภาพรังสี 

กําหนดครั้งที่ 1*

ปส. มีค 61 *18 พค 61       56,300 50

บุคคลลภายใน 5.5 อบรมตามขอกําหนด ISO/IEC 17025 กทม. พย 60 - พค

 61

      50,000 
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5.5.1 นายธนพล เดชวิริยะกิจ

         หลักสูตร เทคนิคการเตรียมสารละลาย

5.5.2 นายพงษปณต รินทตยาธรณ

         หลักสูตร การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด

5.5.3 นางสาวลีดา มิตรายน 

         หลักสูตร แผนภูมิควบคุม

5.5.4 นายพงษปณต รินทตยาธรณ

         หลักสูตร ขอกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รุนที่ 3 

5.5.5 นางสาวลีดา มิตรายน

         หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

         ISO/IEC 17025 รุนที่ 2 

5.5.6 นางสาวภาวิณี ทองเอียด

         หลักสูตร ขอกําหนดตาม มอก. 2677 ระบบการจัดการดาน

         ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

23 พค 61

24 พค 61

6 มิย 61

21 - 22 มิย

 61

1 - 2 สค 61

13 - 14 กย

 61

 2,354

3,210

1,500

3,745

3,745

3,745 

บุคคลภายใน 5.6 On the Job Training (OTJ) พค 61         4,560 

6. โครงการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังสี

บุคคลภายนอก 6.1  การประชุม หัวขอ "Preparation Meeting for Global 

Initiative to Counter Nuclear Terrorism Part I : Preliminary 

Meeting on Collaborative Committee and Partners"

ปส.  29 พย 60       14,500 20
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บุคคลภายนอก 6.2  การประชุม หัวขอ "Global Initiative to Counter Nuclear 

Terrorism : Part II : Enhanced Nuclear Forensics Capabilities 

for Network Agencies"

ตจว. 20 - 23 ธค

 60

255,700 50

บุคคลภายนอก 6.3 การประชุม หัวขอ "Global Initiative to Counter Nuclear 

Terrorism  Part III : Technical Meeting on Nuclear Forensics 

Working Group"

กทม. กพ หรือ มีค 

61

172,000 120

7. โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง

ประเทศดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูใน

อาเซียน (ASEANTOM)

บุคคลภายนอก 7.1  การประชุม Regional workshop on the regional 

protocol on assessment and decision making

(เปลี่ยนชื่อเปน ประชุม Kick-off meeting on Enhancing 

Emergency Preparedness and Response (EP&R) in ASEAN 

Technical Support for Decision Making และการฝกอบรม 

Workshop on the Decision Support System and their uses 

in EP&R Arrangements

กทม. ธค 60 12 - 16 กพ

 61

304,000 40

บุคคลภายนอก 7.2 การประชุม Regional workshop on the regional 

emergency preparedness and response

(เปลื่ยนชื่อเปน Regional Workshop on Online Radiological 

Environmental Monitoring System (RAS9078)

กําหนดครั้งที่ 1*

กทม.

ภูเก็ต

มค 61 *7-1 พค 61 304,000 40

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

 (กยผ.)

ประกอบดวย 3 โครงการ

14 กิจกรรม
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บุคคลภายนอก 7.3  การประชุม Regional workshop on establishing network

 and proficiency testing programme on personal dosimetry

กทม. มีค 61 307,550 40

บุคคลภายนอก 7.4  การประชุม Regional workshop on strengthening 

nuclear security cooperation in ASEAN

กทม. กค 61 220,500 30




บุคคลภายนอก

8. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย

ทางนิวเคลียรและรังสี

8.1  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและ

รังสีภายใตเครือขาย Asian Nuclear Safety Network (ANSN)

8.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ National 

workshop of the topical group on communication and 

consultation with interested parties (CTG) 

กําหนดจัดครั้งที่ 1*




ปส.




ธค 60




*มีค 61

 

155,500 40

บุคคลภายนอก 8.1.2 การสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสีภายใตเครือขาย Asian Nuclear Safety Network

 (ANSN) : topical group on communication and 

consultation with interested parties 

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

นครนายก ธค 60 *มีค 61 239,000 40
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บุคคลภายนอก 8.1.3 การถายทอดความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย

ทางนิวเคลียรและรังสีภายใตเครือขาย ANSN ครั้งที่ 1

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. / ตจว. ธค 60 *มีค 61 242,000 25

บุคคลภายนอก 8.1.4 การถายทอดความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย

ทางนิวเคลียรและรังสีภายใตเครือขาย ANSN ครั้งที่ 2

กทม. มีค 61 256,000 50

บุคคลภายนอก 8.2 กิจกรรมประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหนวยงาน

กํากับดูแลความปลอดภัย

8.2.1 การประชุมสรางความรูความเขาใจเพื่อประเมินและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรของหนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัย

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

กทม. ธค 60 *มีค 61 39,400 50

8.3  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี

(RSO : Radiation Safety Officer)

บุคคลภายนอก 8.3.1  จัดสอบภาคทฤษฎีเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจาหนาที่

ความปลอดภัยทางรังสี ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง

(จํานวน 6 ครั้ง)

    148,960 

8.3.1.1  ครั้งที่ 1 ปส. 16 พย 60

8.3.1.2  ครั้งที่ 2

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. มค 61 *21 ธค 60

8.3.1.3  ครั้งที่ 3

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. มีค 61 *11 - 12

มค 61
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8.3.1.4  ครั้งที่ 4

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. พค 61 *15 - 16

กพ 61

8.3.1.5  ครั้งที่ 5

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. กค 61 *15 - 16

มีค 61

8.3.1.6  ครั้งที่ 6

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. กย 61 *26 - 27

เมย 61

บุคคลภายนอก 8.3.2  จัดการสอบภาคปฏิบัติเพื่อการรับรองขึ้นทะเบียนเจาหนาที่

ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง

8.3.2.1  ครั้งที่ 1 ปส. 23 พย 60

8.3.2.2  ครั้งที่ 2

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. มค 61 28 - 29 ธ.ค.

 60

8.3.2.3  ครั้งที่ 3

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. มีค 61 18 - 19 ม.ค.

 61

8.3.2.4  ครั้งที่ 4

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. พค 61 22 - 23 ก.พ.

 61

8.3.2.5  ครั้งที่ 5

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. กค 61 22 - 23 มี.ค.

 61

8.3.2.6  ครั้งที่ 6

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. กย 61 3 - 4

พ.ค. 61

บุคคลภายนอก 8.3.3  การตออายุใบรับรองดวยการจัดอบรมและทดสอบ 

(หลักสูตรฝกอบรมเพิ่มพูนความรูเพื่อการตอใบรับรองเจาหนาที่

ความปลอดภัยทางรังสี) (จํานวน 4 ครั้ง)
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8.3.3.1  ครั้งที่ 1 ปส. 29 - 30 มีค

 61

      80,000 

120

8.3.3.2  ครั้งที่ 2 ปส. 19 - 20 เมย

 61

      80,000 

120

8.3.3.3  ครั้งที่ 3 ปส. สค 61 5 - 6 มิ.ย. 61       80,000 

120

8.3.3.4  ครั้งที่ 4 ปส. สค 61 18 - 19 มิ.ย.

 61

      80,000 

120

บุคคลภายนอก 8.4.4 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทางดานความปลอดภัยทางรังสี 

เฉพาะทาง

 - ดานอุตสาหกรรม 1 ครั้ง ปส. 12 - 13

 ธค 60

      96,000 120

 - ดานการแพทย 1 ครั้ง ปส. 20 - 21 กพ

 61

      96,000 120

บุคคลภายใน 8.5 จัดสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจอันจะนําไปสูการพัฒนา

องคความรูแบบบูรณาการทั้งองคกร

ปส. ธค 61       34,270 40

9. โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นิวเคลียร

บุคคลภายนอก 9.1 กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จํานวน 1 ครั้ง นครปฐม 9 พย 60       65,000 45
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10. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนดานนิวเคลียรและรังสี

ไปสูการปฏิบัติ

บุคคลภายใน 10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรนําไปสูการ

ปฏิบัติ

รร. โรงแรม

กรุงศรี ริเวอร

 อยุธยา

พย 60 *23-24 มีค 

61

    194,250 80

กําหนดจัดครั้งที่ 1 (1-2 กพ 61)

กําหนดจัดครั้งที่ 2*

บุคคลภายใน 10.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการของนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 

พ.ศ. 2560 - 2569

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

ปส. / กทม. ธค 60 *มีค. 61       21,600 100

ศูนยปรมาณูเพื่อสันติประจํา

ภูมิภาค (ศปส.)

11. โครงการศูนยปรมาณูเพื่อสันติประจําภูมิภาค

ประกอบดวย 1 โครงการ 2 

กิจกรรม

บุคคลภายนอก 11.1  การฝกอบรมใหความรู Gate Monitor จํานวน 1 ครั้ง

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

เลย มค 61 19 - 20 ธค

 60

      63,440 40

บุคคลภายนอก 11.2 การฝกอบรมสรางความรูสรางความตระหนักดานนิวเคลียร

และรังสี จํานวน 3 ครั้ง

11.2.1 ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ

กําหนดจัดครั้งที่ 1*

เชียงใหม ธค 60 *มิย 61       63,440 50
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11.2.2 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก

(อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

และผูประกอบการดวยเทคโนโลยีรังสีในพื้นที่ EECi)

ฉะเทริงเทรา

ระยอง

19 มค 61 14 - 15  ธค

 60

      63,440 50

11.2.3 ครั้งที่ 3 ภาคใต สงขลา 16 กพ 61 22 กพ 61       63,440 50

บุคคลภายใน 12. สัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวขอ 

"ธรรมะกับการทํางานอยางมีความสุข"

ปส. 21 ธค 60         6,435 80

บุคคลภายใน 13. เสริมสรางจิตสํานึกปองกันการทุจริตและการมีผลประโยชน

ทับซอน

    230,115 

13.1  ครั้งที่ 1

กําหนดครั้งที่ 1*

ปส. มีค 61 *23 เมย 61 100

13.2  ครั้งที่ 2

กําหนดครั้งที่ 1*

ปส. มีค 61 *24 เมย 61 100

บุคคลภายใน 14. เสริมสรางจิตสํานึก ในการปฏบัติหนาที่ราชการใหถูกตองตาม 

กฎ ระเบียบ ปองกันการทุจริต การรักษาวินัยของเจาหนาที่ในสังกัด 

ปส.

กําหนดการครั้งที่ 1*

ปส. / กทม. มิย 61 *6 กค 61       23,850 100

สํานักเลขานุการกรม (สลก.)

(3 กิจกรรม)
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