ผลการดำเนินงานของ ศปส. ภูมิภาค ประจำปงบประมาณ 2562
1. การกำกับดูแลความปลอดภัยดานพลังงานปรมาณู
1.1 การใหคำปรึกษาการขออนุญาตดานนิวเคลียรและรังสี
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(ครั้ง)
9
19
6
3
37

1.2 การรวมออกตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี รวมกับ กตส.
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(ครั้ง)
10
11
17
12
50

1.3 การประสานงานและขออนุมัติโครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใชเทคนิคการเกิดรอยบน
แผนโพลิเมอร (CR-39) สำหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(ครั้ง)
3
6
9

1

1.4 จัดฝกอบรมเสริมสรางความรูทางนิวเคลียรและรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
พ.ศ.2562 ดานความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

สถานที่
โรงแรมอีโคอินน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
โรงแรม ดีวารี ดีวา ริมน้ำ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โรงแรมภูดารารีสอรท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โรงแรมลอฟท มาเนีย บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(คน)
60
52
60
60
232

1.5 การอบรม เรื่อง “อยูปลอดภัยกับปรมาณู สูผูนำชุมชน” ภายใตโครงการเสริมสรางความรูทางนิวเคลียร
และรังสีตามพระราชบัญ ญัติพ ลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ดานความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
วันที่
สถานที่
จำนวน(คน)
ภาคเหนือ
2 สิงหาคม 2562 ที่วาการอำเภอพราว
292
อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
ภาคตะวันออก
5 สิงหาคม 2562 ที่วาการอำเภอบานฉาง
93
อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 สิงหาคม 2562 ที่วาการอำเภออุบลรัตน
218
อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
ภาคใต
2 กันยายน 2562 ที่วาการอำเภอนาหมอม
120
อำเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา
รวมทั้งสิ้น
630
1.6 การประสานงานเพื่ อไปรับ เหรีย ญควอนตั้ม จากประชาชนที่ไมป ระสงคจะเก็บ ไว จำนวน 3 เหรียญ
ณ ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
1.7 จัดการฝกอบรมและเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 รวมกับ ปภ.จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จำนวน 100 คน
1.8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพรอมในการถายทอดเทคโนโลยีทางดานวิเคราะหกัมมันตรังสี
ในสิ่งแวดลอมนำรอง (ภาคใต) เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ จ.สงขลา จำนวน 50 คน
1.9 เขารวมประชุ มเพื่ อซั กซ อมแนวทางการทบทวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
พ.ศ. 2562 ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง จำนวน 5 ครั้ง
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2. การเฝาระวังภัยทางรังสี
2.1 การวัดปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ภาคเหนือ
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

สถานที่
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดระยอง
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดสงชลา

วันที่
10 - 14 มิถุนายน 2562
23 - 24 พฤษภาคม 2562
5 - 9 สิงหาคม 2562
7 - 10 พฤษภาคม 2562

จำนวน(แหง)
23
21
18
11

2.2 การซื้อตัวอยางในสิ่งแวดลอม
(1) เนื้อหมู
5 กิโลกรัม
(2) เนื้อปลาทับทิม 7 กิโลกรัม
(3) เนื้อไก
5 กิโลกรัม
(4) ผักกาดหอม 7 กิโลกรัม
(5) ผักคะนา
7 กิโลกรัม
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

สถานที่
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดระยอง
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดสงขลา

วันที่เก็บตัวอยาง
15 พฤษภาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562

2.3 การจัดเก็บขอมูลและจัดทำรายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาในอากาศประจำภูมิภาค
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

เดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
เมษายน - มิถุนายน 2562
เมษายน - มิถุนายน 2562
เมษายน - มิถุนายน 2562

จำนวนครั้ง(วัน/เดือน)
91 ครั้ง/3 ครั้ง
91 ครั้ง/3 ครั้ง
91 ครั้ง/3 ครั้ง
91 ครั้ง/3 ครั้ง
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2.4 ดูแลบำรุงรักษาปรับเทียบ และซอมบำรุงสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
สถานที่
ภาคเหนือ
ชั้นดาดฟา อาคารฟสิกส 1 ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Sc.08 อาคารเรียนและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
ภาคใต
ชั้นดาดฟา อาคาร 7 สำนักงาน อธิการบดี ภาควิชาฟสิกส
มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา จังหวัดสงขลา

จำนวน(ครั้ง)
3
3
3

2.5 การเก็บตัวอยางฝุนกัมมันตรังสี
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
สถานที่
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
สถานีเฝาระวังภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

จำนวน(ครั้ง)
12
6

2.6 การดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ไดรับแจงเหตุพบวัสดุกัมมันตรังสี และดำเนินการเก็บกูวัสดุกัมมันตรังสี
ตามมาตรฐานความปลอดภัย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ รานขายของเกา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2.7 เขารวมประชุมหารือแนวทางการจัดการตูสินคาที่ป บเปอนวัสดุกัม มันตรังสี กับ ผูดำเนินการสงออก
สทน. สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหลมฉบัง และหนวยงานที่เกีย่ วของ ณ ทาเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี
2.8 เขารวมการฝก UNODC Strategic Trade and Sanction (STS) Training
2.9 เขารวมการปฏิบัติงานตรวจสอบตูสินคาที่ปนเปอนวัสดุกัมมันตรังสี ณ ดานศุลกากร ทาเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี
2.10 จัดสอบเพื่อรับรองเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (จังหวัดระยอง) จำนวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 6/2562 (สอบกระดาษ) จำนวนผูสอบ 45 คน
- ครั้งที่ 10/2562 (สอบออนไลน) จำนวนผูสอบ 52 คน
- ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อรับรองเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) จำนวน 83 คน
2.11 การติดตอประสานงานกับผูดูแลสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีในอากาศ (จ.อุบลราชธานี, จ.ขอนแกน,
จ.หนองคาย ,จ.สกลนคร)
2.12 เขารวมกับกลุม กพม. ตรวจเช็คอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอื่นในสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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3. การเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี
3.1 การจัดอบรมสรางความรูความตระหนักดานนิวเคลียรและรังสี
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
วันที่
ภาคเหนือ
1 กุมภาพันธ 2562

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

30 กรกฎาคม 2562

สถานที่
ห อ งประชุ ม ธรรมป ญ ญา ชั้ น 2 องค ก าร
บริ ห ารส วนจั ง หวั ด เชี ย งราย อำเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงราย
หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบรมราชิ นี
พระชนมพรรษา 7 รอบ จังหวัดสงขลา

จำนวน(คน)
70

165

3.2 การสัมมนา “รูเทาทันกฎหมายนิวเคลียร อยูอยางไรปลอดภัยในยุค Thailand 4.0”
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
วันที่
ภาคเหนือ
3 เมษายน 2562
ภาคตะวันออก

11 มีนาคม 2562

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

3 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562

สถานที่
โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง
โรงแรมโกลเด น ซิ ตี้ ระยอง อำเภอเมื อ ง
จังหวัดระยอง
โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
โรงแรมที อาร ร็ อค ฮิ ล ล อำเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

จำนวน(คน)
132
283
138
132

3.3 การจัดนิทรรศการงานคาราวานวิทยาศาสตรรวมกับ อพวช.
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
วันที่
สถานที่
สวนกลาง
26 – 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
8 – 12 กรกฎาคม 2562
โรงเรี ย นวิ เ ศษไชยชาญ (ตั น ติ วิ ท ยาภู มิ )
จังหวัดอางทอง
ภาคเหนือ
25 - 28 ธันวาคม 2561
โรงเรียนปว อำเภอปว จังหวัดนาน
30 มกราคม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
2 กุมภาพันธ 2562
1 – 5 กรกฎาคม 2562
โรงเรี ย นวั ง เหนื อ วิ ท ยา อำเภอวั ง เหนื อ
จังหวัดลำปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 – 14 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบานดุงวิทยา อำเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี
ภาคใต
24 มิถุนายน 2562
โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู
จังหวัดสตูล

จำนวน(คน)
1,356
876
801
758
440
800
736
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3.4 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี รวมถึงดานอื่นๆ ที่เกี่ย วของผา น
Facebook
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

จำนวน(ครั้ง)
125
93
40
244

3.5 การเผยแพรความรูทางดานนิวเคลียรและรังสี ในกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

วันที่
สถานที่
18 - 20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร มข. จังหวัดขอนแกน
18 - 20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร มอ. จังหวัดสงขลา

จำนวน
553
685

3.6 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หนวยบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

จำนวน(ครั้ง)

6
6

3.7 จดหมายขาวประจำเดือน มกราคม – กันยายน 2562 จำนวน 9 ครั้ง
3.8 จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการลักลอบขนถายวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรและ
การตรวจสอบสิ น ค า ที่ ใช ได ส องทาง ภาคตะวันออก วัน ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอิน โดจีน และ
ดานพรมแดนบานคลองลึก จังหวัดสระแกว จำนวนผูเขารวม 50 คน
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4. งานบูรณาการรวมกับศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวภ.)
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ

รายละเอียด
การเดิ น ทางปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ หารื อ กั บ หน วยงานในจั ง หวั ด เรื่ อ ง แนวทางการนำ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สูการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน ระหวาง
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดแมฮองสอน
การจัดนิทรรศการความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร หรือ
ดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนอำเภอพราว ระหวางวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561
ณ สหกรณการเกษตรพราว(จำกัด) ตำบลเวียง อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
การเข ารวมหารื อการดำเนิ น งานและแนวทางการนำ วทน. เข าพั ฒ นาในพื้ นที่ จังหวั ด
แมฮองสอน เรื่อง “การวางแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการหมูบานโฮมสเตยเพื่อ
การทองเที่ยว” ระหวางวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
การเขารวมจัดนิทรรศการและใหการตอนรับคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในการลงพื้นที่ เพื่ อเขารวมประชุม ครม. อยางเปนทางการนอกสถานที่
ครั้ ง ที่ 1/2562 ระหว างวั นที่ 13 - 14 มกราคม 2562 ณ อาคารอำนวยการอุ ท ยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ
การเขารวมใหการตอนรับ นางแนงนอย เวทยพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในการตรวจเยี่ยมการปฏิ บัติงานตามภารกิจของสวนราชการ โดย ศปส.
ภาคเหนื อ ได ร ายงานผลการดำเนิ นงานประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่ อวั นที่ 28
มกราคม 2562 ณ หองประชุม วท. อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
การเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการปองกันการเกิดหมอกควันไฟปา
กลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อตอนบน 1 เมื่ อวั นที่ 28 มกราคม 2562 ณ ชั้ น 2 ห องสายวิ สุ ต
โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม
การเขารวมประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ศวภ.1 และ ศปส.ภาคเหนือ โดยมี
ทานรอง ปวท. (ดร.อัจฉรา) เปนประธาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ อาคารอุทยาน
วิทยาศาสตร ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
การเขารวมงานมหกรรมโคดำเมื องแพร (Black ko sai) ครั้ งที่ 2 ระหวางวันที่ 28 - 30
พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานสามแยกพญาพล อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
การเข ารวมประชุม และจั ดนิ ทรรศการ การบู รณาการงานดานวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สู จังหวัด /กลุมจังหวัด : ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 17 - 18
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด วิสตา จังหวัดเชียงราย
เข ารวมงาน Lanna Expo 2019 ในวันที่ 28 มิถุ นายน 2562 ณ ศู นย ประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม
การเขาร วมจั ด นิ ท รรศการในงานมหกรรมรวมพลพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต จั งหวัด เชี ย งราย
ระหวางวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ สวนไมงามริมน้ำกก องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุม เชิ งปฏิบั ติการ เรื่อง “การจัด ทำแผนปฏิ บัติ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ.
2563” ระหวางวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสวนสามพราน อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
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ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด
รวมจัด นิทรรศการเกี่ย วกับ ภารกิจหน วยงานภายในบริเวณการจัด งานฤดู หนาวและงาน
OTOP ของดี เมื องเชีย งใหม ประจำป 2562 ระหว างวันที่ 28 ธั นวาคม 2561 ถึงวั นที่ 8
มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
การเข ารวมการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง “รายงานผลการดำเนิ น งาน ไตรมาสที่ 1
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2562” ระหว างวั นที่ 16 - 20 มกราคม 2562 ณ จั ง หวั ด
นครราชสีมา
ดูสถานที่เตรียมจัดฝกอบรม PPM จังหวัดสระแกว ซึ่ง ศปส. และศวภ.4
เข าพบเจ าหน าที่ สำนักงานอุต สาหกรรมจั งหวัดสระแก วและสำนักงานสงเสริมวิ สาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัด สระแก ว (สสว.) เพื่ อแนะนำโรงงานบริการนวัตกรรม
อาหาร วว. รวมกับ ศวภ.4
ประชุม เชิงปฏิบั ติ การ เรื่อง การจัดทำแผนยุท ธศาสตรและการถ ายทอดตัวชี้วัด และค า
เปาหมายของ สป.วท. ณ โรงแรมเอดะ เบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
ประชุมผลการดำเนินงานของ สส. ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ สป.วท.
ดำเนินการจัด ประชุม เชิ งปฏิ บัติ การ เรือง นวั ตกรรม Solar Floating และความร วมมื อ
ระหวางภาครัฐและเอกชนในการผลิตไฟฟ าในสถานศึกษา ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี จังหวัดจันทบุรี
ดำเนิ น การจั ด ประชุ ม หารื อ เรื่ อง “การพั ฒ นาสิ น ค าเกษตรอิ นทรี ย ด วยวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ดำเนิ นการจั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ “โครงการพั ฒ นานวั ตกรรมเพิ่ ม มู ล คาสิ นคาเกษตร
อินทรีย จังหวัดปราจีนบุรี
เขาพบหัวหนาสำนั กงานจั งหวัด ระยองและหั วหน าสำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวั ด
ระยอง ณ ศูนย ราชการจั งหวัด ระยอง และลงพื้ นที่ กลุ ม เกษตรอินทรีย ณ สวนสุภั ท รา
แลนด จังหวัดระยอง
เขาพบหัวหนาสวนพฤกษศาสตรระยอง เพื่อรวมวางแผนการจัดประชุมโครงการยกระดับ
นวัตกรรมและดิจิทัล (D1) จังหวัดระยอง และลงพื้นที่กลุมชาวบานเพื่อศึกษาการแปรรูป
ผักกระจ฿ดเปนเครื่องจักสาน ณ ศูนยบริการทองเที่ยว ชุมชนตำบลชากพง จังหวัดระยอง
ดำเนิ นการจั ด ประชุม โครงการยกระดั บ นวั ตกรรมและดิ จิทั ล (D1) จั งหวั ดระยอง เพื่ อ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง
เขารวมประชุมคณะทำงานบูรณาการแกไขปญหาขยะบนเกาะเสม็ดแบบครบวงจร ครั้งที่
1/2562 ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง
จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมพั ฒนาการ
ผลิ ตสมุนไพร จังหวัด สระแกว ณ ศู นยฝ กและพัฒ นาอาชี พราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแกว จังหวัดสระแกว
รวมจัดนิทรรศการเผยแพรภารกิจ ปส. ความรูดานนิวเคลียรและรังสี ในงานเทศกาลขาว
หอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนยประชุมและนิทรรศการ
โรงแรมเพชรรัชตการเดน อำเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
สนั บ สนุ น งานด า นธุ ร การ งานเอกสาร งานพั ส ดุ และจั ด ส ง หนั ง สื อ ราชการ และ
ประชาสั ม พั นธ สำนั กงานปลั ด กระทรวงวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ศู นย ป ระสานงาน
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ภาคใต

รายละเอียด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำภูมิ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน
(ศวภ.2)
เข า ร ว มวิ ท ย สั ญ จร 2561 หั ว ข อ “วิ จั ย เข ม แข็ ง เสริ ม แกร ง ภู มิ ภ าค” ในพื้ น ที่
ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อตอนบนและตอนกลาง ณ ห อ งทุ ง ศรี เมื อ ง แกรนด บ อลรู ม
โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ติดตามโครงการหมูบ านพัฒนาน้ำใชผักปลอดภัยไรสาร บานลาด ต.นาพึง อ.นาแหว
จ.เลย
สำรวจขอมูล/ประเด็นความตองการสำหรับจัดทำโครงการโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเลย ณ บานลาด ต.นาพึง อ.นาแหว จ.เลย
จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาดวย วทน. จ.อุดรธานี
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “รายงานผลการดำเนิ น งานไตรมาสที่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมคณะทำงานจังหวัดอุดรธานี รวมกับ สวทช.
การเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สูภูมิภาค : กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตอนรับผูตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศปส.ขอนแกน รวมกับ ศวภ.2 ติด ตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี พื้นที่จังหวัดขอนแก น
ชัยภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด และ หนองคาย ระหวางวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
เขารวมจัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ ในงานมหกรรมเครือขายตำบลวิถีพอเพียง
ภาคใต ป 2561 "ตามรอยพอ วิถีพ อเพี ยง คูห าใตยั่งยืน" ระหวางวันที่ 16 - 17 ตุล าคม
2561 ณ บานทุงยาว ม.10 ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เขารวมการสัมมนา "มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอาหาร"
จัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
เขารวมการประชุมเชิงปฏิ บัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการภาคใต (พ.ศ.2561 2564) ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอรท จ.สงขลา
เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการบูรณาการ วทน. ในระดับพื้นที่
และภาค เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนิวซีน อ.หาดใหญ จ.สงขลา
ลงพื้นที่ติดตามกลุมกลวยหอมทอง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อ.ระโนด จ.สงขลา
ลงพื้นที่หารือยุทธศาสตรจังหวัด และหัวหนาสภาเกษตรฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ
จ.สตูล
ประชุมประจำเดือนรวมกับ ศวภ.3 เดือนละ 1 ครั้ง
เข ารวมงานแถลงข าวในงานแสดงสิ นคา และการประชุม สั ม มนานานาชาติ ด านฮาลาล
ประจำป 2562 World Hapex 2019 เมื่ อวั นที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ศู น ย ป ระชุ ม
นานาชาติ มอ. จ.สงขลา
เขารวมพิธีเปดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 จ.สงขลา
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รายละเอียด
เขารวมกิจกรรมในงานแสดงสินคา และการประชุมสัมมนานานาชาติดานฮาลาล ประจำป
2562 World Hapex 2019 ระหว างวั นที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศู นย ป ระชุ ม
นานาชาติ มอ. จ.สงขลา
เขียนโครงการอบรมสรางความรูความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) ภาคใต (ดานนิวเคลียรและรังสี)

5. งานที่ไดรับมอบหมาย
ศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

รายละเอียด
งานบริหารจัดการงาน ศปส. ภาคเหนือ
- การบำรุงดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ ศปส.
- การบริหารงานทั่วไป อาทิ ดำเนินงานดานสารบรรณ ดานการพัสดุ และดานการคลัง
- การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
และประจำป
การเข าร วมพิ ธีท ำบุ ญ อาคารอำนวยการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ภาคเหนื อ เมื่ อวั นที่ 19
เมษายน 2562
การประชุมสรุปผลและหารือรับฟงขอเสนอแนะรวมกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงและผูที่
เกี่ ยวของ เมื่ อวั นที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานี เฝาตรวจความสั่ นสะเทื อนของพิ ภ พ
(PS41) จังหวัดเชียงใหม และศูนยปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
การประสานงานเพื่ อยื่ นเอกสาร เรื่ อง การชดใช คาสิ นไหมทดแทน กรณี นายเกรี ย งกร
เพชรบุตร และนายปฐม แหยมเกตุ กระทำละเมิดตอ ปส. ในการสั่งจางตามโครงการจางที่
ปรึกษาศูนยวิจัยนิวเคลียรองครักษ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม สาขาแมริม จังหวัดเชียงใหม
งานบริหารจัดการงาน ศปส. ภาคตะวันออก
- การบำรุงดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ ศปส.
- การบริหารงานทั่วไป อาทิ ดำเนินงานดานสารบรรณ ดานการพัสดุ และดานการคลัง
- การรายงานผลการดำเนิ น งานตามตั วชี้ วัด อาทิ รายงานผลการดำเนิ น งาน ศปส.
ภาคตะวั น ออก จั ง หวั ด ระยอง ประจำเดื อ นและประจำป รายงานตั ว ชี้ วั ด ศปส.
ภาคตะวันออก ประจำเดือน และประจำป
เข า ร ว มประชุ ม หารื อ โครงการดำเนิ น การศู น ย ป รมาณู เพื่ อ สั น ติ ป ระจำภู มิ ภ าค
ณ หองประชุม 103 อาคาร 4 ปส.
เขารวมประชุมการจัดทำฐานขอมูลสารเคมีในจังหวัด ณ สำนักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน จังหวัดระยอง
เขารวมประชุมชี้แจงการประสานแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
กับสถานประกอบกิจการ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เข าร วมซ อมแผนป อ งกั นและระงั บ อั ค คี ภั ย สารเคมี รั่ วไหล และฝ ก ซ อมอพยพหนี ไ ฟ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

รายละเอียด
จัด ทำฐานข อมู ล แผนการตรวจสอบสถานปฏิ บั ติ การทางด านนิ วเคลี ย รแ ละรั งสี ศปส.
ภาคตะวันออก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานบริหารจัดการงาน ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การบำรุงดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การบริหารงานทั่วไป อาทิ ดำเนินงานดานสารบรรณ ดานการพัสดุ
- การรายงานผลการดำเนิ น งานตามตั วชี้ วัด อาทิ รายงานผลการดำเนิ น งาน ศปส.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือน และประจำป
งานบริหารจัดการงาน ศปส. ภาคใต
- การบำรุงดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ ศปส. ภาคใต
- การบริหารงานทั่วไป อาทิ ดำเนินงานดานสารบรรณ ดานการพัสดุ
- การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน ศปส. ภาคใต
ประจำเดือน และประจำป
เข า ร วมการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการผลิ ต สื่ อ Infographic ด วย Gimp และ Inkscape
ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 7 อาคารพระจอมเกลา สป.วท.
เขารวมจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับสถาบันดาราศาสตรแหงชาติ ระหวางวันที่ 10 13 มกราคม 2562 ณ เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
ประสานงานติ ด ต อ และส ง หนั งสื อ เพื่ อนั ด หมายให รองรั ช ดา เข าพบ ผวจ จ.กระบี่
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
เข าร วมกิ จ กรรมปลู ก ต น ไม “Southern Thailand Science Park Green Park Day”
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร อ.หาดใหญ จ.สงขลา
ฝกอบรม "บริการดวยใจ ทำอะไรก็สำเร็จ" ระหวางวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562
ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ จ.นครปฐม
เขียนโครงการ การสัมมนา “สารสนเทศกับการพัฒนางานดานพลังงานนิวเคลียร ยุค 4.0
ภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559”
เขียนโครงการเตรียมความพรอมในการถายทอดเทคโนโลยีทางดานวิเคราะหกัมมันตรังสี
ในสิ่งแวดลอมนำรอง (ภาคใต)
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