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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค (ศปส.) เป็นโครงการที่ได้ดาเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในองค์รวมเข้าถึงหน่วยงานและ
ประชาชนในภูมิภ าคอย่า งแท้จ ริง และตามคาสั่ง สานัก งานปรมาณูเ พื่อ สัน ติ ที่ 135/2554 ลงวัน ที่ 26
สิงหาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะทางานโครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในขณะนั้นได้มอบหมายให้คณะทางานมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินโครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค และบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อนาร่องงานบริการในภาพรวมสู่ภาคตะวันออก
2. ควบคุมดูแลการดาเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ภูมิภาคเข้าถึงบริการ
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีสู่หน่วยงานเป้าหมาย และประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาสมาชิกในเครือข่าย
4. รายงานผลการดาเนินงานและประเมินผลโครงการ เสนอต่อเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค (ศปส.) ในฐานะสาขาระดับภูมิภาค ของสานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ มีภารกิจหลักในการควบคุมและกากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในส่วนภูมิภาค
เน้ น การให้ บ ริ ก ารแก่ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในพื้ น ที่ อ ย่า งทั่ ว ถึ ง และมี ค วามปลอดภัยจาก
ผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ว และในปี พ.ศ. 2561 ศปส. ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เพื่อสนับสนุนงาน บทบาทภารกิจของ ปส. และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค (ศวภ.) โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์ และรั งสี (กตส.) ดาเนินงานด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ ความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
ศปส. ได้เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในส่วนภูมิภาค ดังนี้
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค

จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมตรวจ (หน่วยงาน)

ภาคตะวันออก

40

ภาคใต้

18

รวมทั้งสิ้น
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การดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งเหตุพบวัสดุกัมมันตรังสี
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี

1

2 ตุลาคม 2562

2

9 ตุลาคม 2562

3

17 กุมภาพันธ์ 2563

4

21 กุมภาพันธ์ 2563

5

23 เมษายน 2563

รายการ
ดาเนินการตรวจพิสูจน์ยืนยันตู้สินค้าที่ปนเปื้อนวัสดุ
กัมมันตรังสีจากประเทศญี่ปุ่น บริษัท สหเครน อ๊อก
ชัน จากัด
ตรวจประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็ม พี เจ ดีสทริบวิ ชั่น เซ็นเตอร์
ตรวจสอบรถบรรทุกหัวลากที่มีการปนเปื้อนรังสี
ห้างหุ้นส่วน จากัด บูรพา วิน ทรานสปอร์ต
ตรวจสอบความเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสีของตู้
สินค้าของบริษัท มาดีนะ เทรดดิ้ง จากัด
เข้าร่วมปฏิบัติงานกากับดูแลความปลอดภัยในการ
เก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี Cs-137

สถานที่
สานักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
สานักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
สานักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
สานักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จากัด (มหาชน) (โรงงาน
11) จังหวัดระยอง

กากับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่
วันที่
หน่วยงาน
หมายเหตุ
1 9 – 10 มกราคม 2563
บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด
นาเข้า
2 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด
ส่งออก
3 12 – 13 มีนาคม 2563
บริษัท สเตอริเจนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
นาเข้า
4 26 – 27 มีนาคม 2563
บริษัท สยาม สแตรี่ เซอร์วิสส์ จากัด
นาเข้า
5 16 พฤษภาคม 2563
บริษัท สเตอริเจนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
ส่งออก
6 25 - 26 พฤษภาคม 2563
บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด
นาเข้า
2. กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) ดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษาและรับเอกสารคาขอ
ใบอนุญาตทางรังสี และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรืเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ศปส. ได้
บูรณาการงานร่วมกับ กอญ. ดังนี้
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การสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)
ครั้งที่

ประเภทการ
สอบ

วันที่

ภาคเหนือ

ออนไลน์

11 สิงหาคม 2563

ภาคตะวันออก

ออนไลน์

12 กันยายน 2563

สถานที่

จานวนผู้เข้าสอบ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
จังหวัดแพร่
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
จังหวัดระยอง
รวมทั้งสิ้น

25 คน
32 คน
87 คน

3. กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) ดาเนินงานด้านการตรวจวัด
ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลกระทบทางรังสี เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ศปส. ได้บูรณาการงานร่วมกับ กพม. ดังนี้
การเก็บตัวอย่างน้าฝน และฝุ่นละอองในอากาศ แต่ละภูมิภาค
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

สถานที่

จานวน (ครั้ง)

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
รวมทั้งสิ้น

12
6
18

การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม (Dose Rate) ในส่วนภูมิภาค
ค่าที่ตรวจวัดได้ (µSv/h)

ศปส. ภูมิภาค
ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

1 กิโลเมตร
0.060 - 0.180
0.019 - 0.042
0.014 - 0.220

3 กิโลเมตร
0.070 - 0.150
0.018 - 0.041
0.120 - 0.170

5 กิโลเมตร
0.090 - 0.130
0.024 - 0.084
0.100 - 0.380

การบารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ศปส. ส่วนภูมิภาคได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจาสถานีเฝ้าระวังภัยทาง
รังสี และดาเนินการตรวจเช็คปรับเทียบการทางานของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็น
ประจาทุกๆ 2 เดือน
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ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

การเก็บตัวอย่างอาหารสด
สถานที่
วันที่เก็บ
จังหวัดเชียงใหม่
29 กรกฎาคม 2563
จังหวัดขอนแก่น
16 สิงหาคม 2563
จังหวัดสงขลา
1 กันยายน 2563

4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ดาเนินการด้านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ทั้งนี้ ศปส. ได้บูรณาการงานร่วมกับ กยผ.
ดังนี้
การจัดอบรมสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
จานวน
วันที่
สถานที่
ภูมิภาค
(คน)
ที่ว่าการอาเภอจอมทอง อาเภอจอมทอง
4 กุมภาพันธ์ 2563
361
จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเหนือ
ที่ว่าการอาเภอหางดง อาเภอหางดง
3 กุมภาพันธ์ 2563
300
จังหวัดเชียงใหม่
ที่ว่าการอาเภอสะเดา อาเภอสะเดา
3 กุมภาพันธ์ 2563
293
จังหวัดสงขลา
ภาคใต้
3 มีนาคม 2563
ที่ว่าการอาเภอบางกล่า จังหวัด สงขลา
159
ที่ว่าการอาเภอภูผาม่าน อาเภอภูผาม่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 มีนาคม 2563
161
จังหวัดขอนแก่น
รวมทั้งสิ้น 1,274
การเข้าร่ วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
วันที่
ภูมิภาค
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ 17 – 18 สิ งหาคม
2563
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สถานที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมทั้งสิ้น

จานวน
(คน)
487
487
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เข้าร่ วมจั ดนิทรรศการสัญจรคาราวานวิทยาศาสตร์
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ภูมิภาค

วันที่

28 – 31 กรกฎาคม 2563
ภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ
4 – 6 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ

25 – 29 สิงหาคม 2563

ภาคกลาง

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

ภาคใต้

11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่

จานวน
(คน)

โรงเรียนกันทรลั กษ์วิทยา อาเภอ
353
กันทรลั กษ์ จังหวัดศรีส ะเกษ
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
235
อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
394
จังหวัดกาแพงเพชร
ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
210
คม จังหวัดกาแพงเพชร
โรงเรียนห้ว ยยอด อาเภอห้ว ย
681
ยอด จังหวัด ตรัง
รวมทั้งสิ้น 1,873

5. เข้าร่วมฝึกซ้อมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี ในฐานะสาขาระดับภูมิภาคของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีภารกิจในการเฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยการปฏิบัติงานส่วนหน้า ไม่ว่าจะในกรณีสารรั งสีสูญหาย ถูกโจรกรรมหรือ
ทิ้งไว้โดยปราศจากการควบคุมดูแล สารรังสีขาดเครื่องกาบังรังสี สารรังสีแพร่กระจายออกจากที่เก็บหรือ
บริ เวณที่ควบคุ ม การขนส่ งวัส ดุนิ ว เคลี ย ร์ และ/หรือวัส ดุกั ม มัน ตรั งสี รวมทั้งการก่ อ การร้ ายโดยใช้ วั ส ดุ
กัมมันตรังสีเป็นอาวุธ ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
กิจกรรม

ผลการเข้าร่วมฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน
วัน เดือน ปี
สถานที่

1. การฝึ ก อบรม CTBTO National Data Center 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน โ ร ง แ ร ม แ ช ง ก รี ล่ า
(NDC) Capacity Building Workshop and Regional 2562
จังหวัดเชียงใหม่
Seismic Travel Time (RSTT) in combination with
Data Sharing and Integration
2. อบรมเพิ่ มสมรรถนะในการก ากั บดู แลการขนส่ งวั สดุ 9 มกราคม 2563
กัมมันตรังสี

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

ศปส. ภาคตะวันออก

วัตถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม ความรู้ พั ฒ นา
เทคนิ ค พิ สู จ น์ แ ผ่ น ดิ น ไหว
พ ร้ อ ม ย ก ร ะ ดั บ ขี ด
ความสามารถด้ า นการเฝ้ า
ตรวจการทดลองนิ ว เคลีย ร์
ทั่วโลก
เพื่ อ เสริ มสร้ า งศั ก ยภาพให้
บุ คลากรได้เรียนรู้ ฝึกฝน และ
พร้ อมต่ อการจั ดการกั บ
สถานการณ์ ร่ วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
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กิจกรรม
วัน เดือน ปี
3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทางาน การดูแลรักษา และ 21 มกราคม 2563
การซ่อมบ ารุงสถานีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาใน
อากาศและในน้าเบื้องต้น

สถานที่
ศปส. ภาคตะวันออก

วัตถุประสงค์
มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย วกั บ การ
ตรวจวั ด ระดั บ ปริ ม าณรั ง สี
แกมมาในอากาศและจัดทา
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานทางรั ง สี เ พื่ อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห า ก มี เ ห ตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

4. อบรมเรื่ อ ง กรณี ศึ ก ษาการเปรอะเปื้ อ นวั ส ดุ 20 กุมภาพันธ์ 2563
กัมมันตรังสี
5. อบรมเพิ่มสมรรถนะในการเตรียมความพร้อม 29 กรกฎาคม 2563
ศปส. ภาคตะวันออก
ตรวจสอบสถานประกอบการทางรั ง สี ทางด้ า น
การแพทย์
6. ฝึกอบรมเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ 20 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม นาน่า รีสอร์ท เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ ปส.
แ ก่ ง ก ระ จ าน จั งห วั ด ปส. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เพชรบุรี
ประสานความร่ ว มมื อ ใน
กรณี ก ารเผชิ ญ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
ทางนิวเคลียร์และรังสี
7 .กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเฝ้าระวังภัยทางรังสี 11 – 13 สิงหาคม 2563 จั ง หวั ด ขอนแก่ น และ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้
และฝึกปฏิบั ติในสถานที่จริงให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ศปส.
จังหวัดหนองคาย
มีป ระสิทธิภ าพยิ่งขึ้ น อย่า ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถู ก ต้ อ ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังภัย
ทางรั ง สี แ ละการระงั บ เหตุ
ฉุกเฉินเบื้องต้น
8. อบรม “การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ 9 - 10 กันยายน 2563
ณ ท่ าเรื อแหลมฉบั ง การ เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค”
ท่ า เรื อ แห่ งประเทศไทย การลักลอบการนาเข้า –
จังหวัดชลบุรี
ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุกัมมันตรังสีอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

6. ศปส. บูรณาการร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
(ศวภ.) ที่มีหน้าที่ส่งเสริมการดาเนินงานในส่วนภูมิภาคผลักดันแผนงาน/ โครงการและงานด้านบริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัฒกรรม (วทน.) ลงสู่ชุมชน/ท้องถิ่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ ศปส. ได้มี
การจัดกิจกรรมร่วมดังนี้
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ดาเนินการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และ
รังสี ในโครงการกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จานวน
3 ครั้ง จานวนผู้เข้าร่วม 195 คน
จานวน
วัน เดือน ปี
ศปส. ภูมิภาค
สถานที่จัดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วม
ที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม
โรงเรียนบ้านโนนค้อ ตาบลนาทัน
23 มกราคม 2563
107 คน
อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาคตะวันออก
โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม หมู่ที่
เฉียงเหนือ
10 ตาบลแวงดง อาเภอยางสีสุราช
19 กุมภาพันธ์ 2563
47 คน
จังหวัดมหาสารคาม
สานักสงฆ์ สะบ้าย้อยค่ะ
ใต้
21 พฤศจิกายน 2562
41 คน
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เสริมสร้างความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี สาหรับเครือข่าย
อว. ในภูมิภาค” ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium อาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวนผู้เข้าร่วม 100 คน
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ประวัติความเป็นมา
โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) เป็นโครงการที่ได้ดาเนินการจัดตั้งขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในองค์รวมเข้า ถึง
หน่วยงานและประชาชนในภูมิภาคอย่างแท้จริง และตามคาสั่งสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ 135/2554 ลง
วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2554 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานโครงการศู น ย์ ป รมาณู เ พื่ อ สั น ติ ป ระจ าภู มิ ภ าค โดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติในขณะนั้น ได้มอบหมาย
ให้คณะทางานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินโครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค และบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อนาร่องงานบริการในภาพรวมสู่ภาคตะวันออก
2. ควบคุมดูแลการดาเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ภูมิภาคเข้าถึงบริการ
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีสู่หน่วยงานเป้าหมาย และประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาสมาชิกในเครือข่าย
4. รายงานผลการดาเนินงานและประเมินผลโครงการ เสนอต่อเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย
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พิธีเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
พิธีเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 นายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “51 ปี สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สู่ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค” พร้อมเปิด
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง พร้ อมกับอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์ปรมาณู
เพื่ อ สั น ติ ภู มิ ภ าค ภาคเหนื อ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และศู น ย์ ป รมาณู เ พื่ อ สั น ติ ภู มิ ภ าค ภาคใต้ ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 3 แห่งนี้ จะทาหน้าที่เป็นสาขาระดับ
ภูมิภ าคของส านั กงานปรมาณูเพื่อสั น ติ ดาเนินงานด้านการกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลั งงาน
ปรมาณูในส่วนภูมิภาค ร่วมทั้งให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งจะช่วยอานวยความ
สะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น

พิธีเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

พิธีเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ จัดพิธีเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสั นติ
ภูมิภ าค ภาคเหนื อ จั งหวัดเชีย งใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยมี ผศ.ดร. ณั ฐ วรยศ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในขณะนั้น กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นายวิเชียร วงษ์สมาน รองเลขาธิการสานักง าน
ปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และนายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานผ่านระบบประชุมทางไกล ถ่ายทอดสดตรงจากจังหวัด
เชียงใหม่
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พิธีเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสั นติ
ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายวรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาล ที่ปรึกษาสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในขณะนั้น กล่าวรายงานความเป็นมา
ของการจัดงาน และนายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิด
งานผ่านระบบประชุมทางไกล ถ่ายทอดสดตรงจากจังหวัดระยอง

พิธีเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคใต้ ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และในปี 2558 สานั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป รมาณู เ พื่ อ สั น ติ ภู มิ ภ าค แห่ ง ที่ 4
ขึ้ น ได้ แ ก่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของส านั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ศู น ย์
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.2) โดยตั้งอยู่
ที่ห้อง B408 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สถานที่ตั้งศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
อาคาร B2 ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
16 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดขอนแก่น)
ห้อง NESP-209 ชั้น 2 อาคารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)
ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
(มุขหลัง) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค ภาคใต้
(จังหวัดสงขลา)
ชั้น 1 อาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
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โครงสร้างศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
นางสิริวรรณ เรืองรอง
หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภมู ิภาค

ศปส. ส่วนกลาง

นายเกษม ดีศรี

นางศรีสวรรค์ สมคิด

นายช่างไฟฟ้าชานาญการ

นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน

นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

นายทินลักษณ์ ก้องภพธนดล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร

นางสาวกุลนงค์ เตชะสุรยิ วรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

นางสาววราภรณ์ วิชาชัย
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ศปส. ภาคใต้

ศปส. ภาคเหนือ

ศปส. ภาคตะวันออก

นายบรรเจิด อินแก้ว

นายวิทยา ไชยอามาตย์

นายนฤพนธ์ เพ็ญสิริ

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวยุวันดา สุดสม

นายพิศิษฎ์ สุวรรณ์ดวง

นักฟิสิกส์รังสีชานาญการ

นางสาวสราญรัตน์ พิทักษ์ปฐมพงศ์ นางสาววิลาสินี พริ้มพราย
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

จนท.บริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยวรรณ กิตติประโยค

นายนนทพัทธ์ ต๊ะวิกา

นางสาวอังขณา ตาพรม

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายพัฒนวิทย์ ซ่อนบุญ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวณิชา สีตองอ่อน
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
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บทบาท ภารกิจ และการดาเนินงาน
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โครงการศูนย์ปรมาณูเพือ่ สันติภูมิภาค (ศปส.)
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) และ
มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ พิจารณาให้การสนับสนุนการ
ดาเนิ น การบู ร ณาการแผนงานหรื อโครงการที่เกี่ย วข้ อ ง
เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในทุก
ภาคส่ ว นของประเทศมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากพลั ง งาน
นิวเคลียร์อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร
อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจั ย อย่ างไรก็ตาม การใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้มีความปลอดภัยเป็นสิ่ง
สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีแนวคิดให้มีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือก ยิ่งจาเป็นต้องมี
การกากับดูแลและควบคุมการดาเนิน งานให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การเฝ้าระวังภัยทางรังสีเป็นขั้นตอนสาคัญ
เพื่อเตือนภัย หากตรวจพบระดับรังสีที่สูงเกินค่าปกติ ทั้ง
จากแหล่งรังสีภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งได้ประกาศนโยบายจัดสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว
ส านั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ (ปส.) ในฐานะ
หน่ ว ยงานหลั กของประเทศไทยที่ทาหน้ า ที่ควบคุ ม และ
กากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ให้เกิดความปลอดภัยและเป็ นไปตามมาตรฐานสากลได้
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป รมาณู เ พื่ อ สั น ติ ป ระจ าภู มิ ภ าค (ศปส.) ขึ้ น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อดาเนิ น การในฐานะสาขาระดับ
ภูมิภาคของ ปส. ปฏิบัติงานในภารกิจความรับผิดชอบของ
ปส. อาทิ การก ากั บ ดู แ ลการใช้ ป ระโยชน์ จากพลั ง งาน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ การดาเนินงานด้านการ
เฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคนิคทางนิวเคลียร์
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และรังสี อย่างถูกต้อง โดยสามารถเข้าถึงหน่ว ยงานและ
ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ซึ่ง
การดาเนินงานเหล่านี้สามารถตอบสนองนโยบายดังกล่าว
ของรัฐบาล ได้นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการบูรณา
การงานร่วมกันของหน่วยงานใน วท. ในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค จึงได้ดาเนินงานร่ว มกับ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค (ศวภ.) ใน 4 ภูมิภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา มุ่งเน้น
ประสานความร่วมมือ เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาคร่วมกับศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ป ระจ าภู มิ ภ าคมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และการบู ร ณาการงานด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ดั ง นั้ น โครงการนี้ จะช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานในส่ ว น
ภูมิภาคทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับ
ประโยชน์จากการควบคุมและกากับดูแลการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์ และการเฝ้าระวังภัยทางรังสี และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของปส. อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่าน
การด
นงานของศู
นย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค
วัตถุปาเนิระสงค์
ของโครงการ
1. บริหารจัดการ ศปส. เพื่อดาเนินงานในฐานะสาขา
ของ ปส. ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในการควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ลการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ของประเทศ
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และ
รังสี สู่หน่วยงานเป้าหมาย และประชาชนในพื้นที่
3. หน่วยงานเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่ รั บรู้และ
ประจักษ์ถึงบทบาทของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินชีวิตของตนอย่างทั่วถึง
4. สร้ า งและพั ฒ นา รวมถึ ง ขยายเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชนด้านการเฝ้าระวังภัยทางรังสี และการสนับสนุนการ
กากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
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ขอบเขตของโครงการ
เป้าหมาย
กลุ่มผู้รับบริการ

พื้นที่เป้าหมาย

ขอบเขตของโครงการ
ประชาชนนิติบุคคลผู้รับบริการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียในแต่ละภูมิภาคได้แก่
1. ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. บุคลากรของหน่วยงานที่ขอรับบริการจากสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
4. บุคลากรในหน่วยงานการศึกษา
5. ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า อาทิ ทหาร ตารวจตระเวนชายแดน ศุลกากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย
ทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจอันเป็นการสนับสนุนการกากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู ช่วยเพิ่มความสะดวกในการให้การบริการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติต่อหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ
2. ศูน ย์ ป รมาณูเพื่อสั น ติป ระจ าภูมิภ าค เป็นแหล่ งกระจายความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ต่อหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ
3. เกิดความประจักษ์ในหน้ าที่ การทางาน และความรับผิดชอบของสานักงานปรมาณูเพื่อสั นติ ต่ อ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานปรมาณู
เพื่อสันติต่อบุคคลทั่วไป
4. ได้เครือข่ายการเฝ้าระวังทางรังสี ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนใน
ภูมิภาคต่างๆ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชนอย่างดียิ่ง
5. เป็นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เกิดความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
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ศปส. บูรณาการงานร่วมกับ
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.)

ดาเนินงานด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

1. เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการทาง
รังสีในพื้นที่รับผิดชอบแต่ละภูมิภาค
2. ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้ รับแจ้งเหตุพบวัสดุ
กั ม มั น ตรั ง สี และด าเนิ น การเก็ บ กู้ วั ส ดุ
กัมมันตรังสี
3. ก ากั บ ดู แ ลการขนส่ ง วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี
ความเสี่ ย งสู ง ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
พิเศษภาคตะวันออก
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เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีในพื้นที่รับผิดชอบแต่ละภูมิภาค
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค (ศปส.) ในฐานะสาขาระดับภูมิภาค ของสานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ มีภารกิจหลักในการควบคุมและกากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในส่วนภูมิภาค
และหนึ่งในการดาเนินงานที่สาคัญของ ศปส. คือ การเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีในพื้นที่
รับผิดชอบแต่ละภูมิภาคร่วมกับกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) เพื่อสนับ สนุนการดาเนินงานด้าน
การกากับดูแล การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภัยจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชน

ผลการเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในส่วนภูมิภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค

จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมตรวจ (หน่วยงาน)

ภาคตะวันออก

40

ภาคใต้

18

รวมทั้งสิ้น

58

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ ศปส. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และ
รังสี สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในการติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
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การดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งเหตุพบวัสดุกัมมันตรังสี
ครั้ง
ที่
1
2
3
4
5

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ดาเนินการตรวจพิสูจน์ยืนยันตู้สินค้าที่
2 ตุลาคม 2562 ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีจากประเทศญี่ปุ่น
บริษัท สหเครน อ๊อกชัน จากัด
ตรวจประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
9 ตุลาคม 2562 ของเจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็ม พี เจ ดีสทริบวิ ชั่น
เซ็นเตอร์
ตรวจสอบรถบรรทุกหัวลากที่มีการปนเปื้อน
17 กุมภาพันธ์ 2563 รังสี ห้างหุ้นส่วน จากัด บูรพา วิน ทราน
สปอร์ต
ตรวจสอบความเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสี
21 กุมภาพันธ์ 2563
ของตู้สินค้าของบริษัท มาดีนะ เทรดดิ้ง จากัด
23 เมษายน 2563

เข้าร่วมปฏิบัติงานกากับดูแลความปลอดภัย
ในการเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี Cs-137

สถานที่
สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี
สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี
สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี
สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน) (โรงงาน 11)
จังหวัดระยอง

กากับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

วันที่
9 – 10 มกราคา 2563
28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
12 – 13 มีนาคม 2563
26 – 27 มีนาคม 2563
16 พฤษภาคม 2563
25 - 26 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน
บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สเตอริเจนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สยาม สแตรี่ เซอร์วิสส์ จากัด
บริษัท สเตอริเจนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ
นาเข้า
ส่งออก
นาเข้า
นาเข้า
ส่งออก
นาเข้า
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ศปส. บูรณาการงานร่วมกับ
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.)

ดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษาและรับเอกสารคาขอใบอนุญาตทางรังสี และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

1. การสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
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การสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)
ศปส.ภาคตะวันออก และศปส. ภาคเหนือ ได้ร่วมจัดสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่

ประเภทการ
สอบ

วันที่

สถานที่

จานวนผู้เข้า
สอบ

ภาคเหนือ

ออนไลน์

11 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยสารพัดช่าง
แพร่ จังหวัดแพร่

25 คน

ภาคตะวันออก

ออนไลน์

12 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
จังหวัดระยอง

32 คน

รวมทั้งสิ้น

87 คน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
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ศปส. บูรณาการงานร่วมกับกองพัฒนาระบบ
มาตรฐานกากับดูแลความปลอดภัย (กพม.)

ดาเนินงานด้านการตรวจวัด ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลกระทบทางรังสี เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1. การเก็บตัวอย่างน้าฝนและฝุ่นละออง
ในอากาศ
2. การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม
(Dose Rate) ในส่วนภูมิภาค
3. การบารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังภัยทาง
รังสี
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
2563 บตัวอย่างอาหารสด
4. การเก็
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การเก็บตัวอย่างน้าฝน และฝุ่นละอองในอากาศ แต่ละภูมิภาค
การเฝ้าระวังอัน ตรายจากรั งสีโ ดยการตรวจวัดปริมาณรังสี แกมมาในอากาศ (Ambient Gamma
Dose Rate) เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการเฝ้าตรวจหรือเฝ้าระวังอันตรายจากรังสีที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
เนื่องจากกิจกรรมทางรังสีขนาดใหญ่เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หากเกิดการรั่วไหลของสารรังสีสู่สิ่งแวดล้อม สาร
รังสีจะแพร่กระจายไปได้ไกลโดยใช้ตัวกลางคืออากาศชั้นบน ซึ่งสารรังสีจะคงค้างอยู่ในบรรยากาศชั้นบนได้เป็น
เวลานาน จึงทาให้สามารถถูกพัดพาไปได้เป็นระยะทางไกลจากจุดกาเนิด
ศปส. ได้กาหนดภารกิจอีกหนึ่งภารกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ ศปส. ภูมิภาค คือ ดาเนินการเกี่ยวกับสถานีเฝ้า
ระวังภัยทางรังสี โดยทาหน้าที่ในการดูแล ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย บารุงรักษา เช็คสภาพอุปกรณ์และ
เครื่องมือเบื้องต้นของสถานี เฝ้าระวังภัยทางรังสี และพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานี ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
เป็นประจาทุกสัปดาห์ และดาเนินการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อตรวจวัดปริมาณรังสีในอากาศ
ณ สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

จานวน
(ครั้ง)

สถานที่
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา

12
6
รวมทัง้ สิ้ น

18

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อตรวจวัดปริมาณรังสีในอากาศในแต่ละพื้นที่
2. เพื่อเฝ้าระวังปริมาณรังสีในอากาศอย่างสม่าเสมอ
3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี จากภายในและภายนอกประเทศ
4. เพื่อเฝ้าตรวจระดับรังสีจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ และการดาเนินงานของสถานประกอบการ
ทางรังสีในประเทศและต่างประเทศ
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การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม (Dose Rate) ในส่วนภูมิภาค
หลักการและเหตุผล
โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีกัมมันตภาพรังสีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป โดยกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทั่วไป
มีแหล่งกาเนิดมาจาก 2 แหล่งใหญ่ๆ แหล่งกาเนิดรังสีจากตามธรรมชาติ (Natural Sources of Radiation) และ
แหล่งกาเนิดรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Sources of Radiation) แต่ส่วนใหญ่รังสีมาจากแหล่งกาเนิด
รังสี จากธรรมชาติประมาณ 82% ที่เหลือมาจากรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น แหล่งกาเนิดรังสีจากธรรมชาติมี 2 แหล่ง
ใหญ่ๆ คือ ธาตุกัมมัน ตรั งสี จ ากพื้ น ดิน (Primordial radioactive elements) มาจากแร่ธ าตุต่ างๆ ที่เป็ น
องค์ประกอบของโลกที่มีพร้อมการกาเนิดของโลกและจักรวาล โดยธาตุกัมมันตรังสีมีมากกว่า 6 ชนิด ส่วนมาก
เป็นธาตุที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวประมาณร้อยล้านปีขึ้นไป เช่น โพแทสเซียม-40 รูบิเดียม-87 ยูเรเนียม-238 ยูเรเนียม235 ทอเรียม-232 เป็นต้น สาหรับยูเรเนียมและทอเรียม จะมีการสลายตัวเป็นอนุกรม คือ จะสลายตัวให้ธาตุ
กัมมันตรังสีตัวอื่นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นนิวไคลด์ที่เสถียรซึ่งอนุกรมของการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีใน
ธรรมชาติมีอยู่ 3 อนุ กรม ได้แก่ อนุ กรมยู เรเนียมจะมี ยูเรเนียม-238 เป็นธาตุตั้งต้นอนุกรมทอเรียมจะมี
ทอเรียม-232 เป็นธาตุตั้งต้น และอนุกรมแอคติเนียมจะมี ยูเรียม-235 เป็นธาตุตั้งต้น
ต้นกาเนิดหรือแหล่งกาเนิดรังสีที่ใหญ่ที่สุดในธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตย์ซึ่งดารงตนอยู่ได้ด้วยปฏิกิริยา
นิวเคลียร์แบบการหลอมตัวของธาตุเบาหรือฟิวชันของธาตุไฮโดรเจนและธาตุฮีเลียม รังสีที่ดวงอาทิตย์ใ ห้
ออกมาทั่วสุริยจักรวาล ได้แก่ รังสีแสงที่เรามองเห็น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีคอสมิก ที่มีพลังงานสูงตลอดจน
คลื่นรังสี ที่มีพลังงานต่า เช่น คลื่นความร้อน คลื่นไมโคร คลื่นเรดาร์ คลื่นโทรทัศน์และคลื่นวิทยุ
ในการนี้ ศปส. จึงมอบหมายภารกิจของ ปส. ให้ ศปส. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ทา
การตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม ตามแผนที่ที่กาหนดจุดไว้ในระยะรัศมี 1, 3 และ 5 กิโลเมตร
โดยกาหนดให้สถานที่ตั้ง ศปส. ของแต่ละภูมิภาคเป็นจุดศูนย์กลาง ทาการวัดด้วยเครื่องมือวัดรังสีระดับต่าเพื่อ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลปริมาณรังสีพื้นฐานของจังหวัดที่รับผิดชอบซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้นในพื้นที่
ข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้ประโยชน์ ในการเปรียบเทียบปริมาณรังสีพื้นฐานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ ศปส. กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี
2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลปริมาณรังสีพื้นฐานกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
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ผลการดาเนินงาน
ศปส. แต่ละภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ..ศ. 2563 ได้ดาเนินการตรวจวัดปริมาณรังสี และ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม (Dose Rate) พบว่า ปริมาณ
รังสีบริเวณจุดที่สารวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต มีดังนี้

ศปส. ภูมิภาค
ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ภาคตะวั นออกเฉี ยงหนื อ (จั งหวั ด
ขอนแก่น)
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

ค่าที่ตรวจวัดได้ (µSv/h)
1 กิโลเมตร
0.060 - 0.180
0.019 - 0.042

3 กิโลเมตร
5 กิโลเมตร
0.070 - 0.150 0.090 - 0.130
0.018 - 0.041 0.024 - 0.084

0.014- 0.220

0.120 - 0.170 0.100 - 0.380

ทั้ ง นี้ ปริ ม าณรั ง สี แ ต่ ล ะจุ ด ส ารวจอาจมี ค่ า แตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากปริ ม าณ K - 40 ที่ พ บทั่ ว ไปใน
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเปลือกโลกและยังเป็นส่วนประกอบของดิน ซึ่งอาจจะต้องมีการเก็บ
ตัวอย่างดินในบริเวณนั้นๆ มาทาการตรวจสอบและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีด้วยวิ ธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
อีกครั้ง
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีในพื้นที่ข้อมูลดังกล่าว ผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนา
ข้อมูลรังสีไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบปริมาณรังสีพื้นฐานได้
2. จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลปริมาณรังสีพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฎิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อตรวจวัดปริมาณ
รั ง สี แ กมมาในสิ่ ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากในช่ ว งเดื อ นที่ ท าการ
ปฎิ บั ติ ง านเป็ น ช่ ว งฤดู ฝ น ท าให้ ก ารปฎิ บั ติ ง านในแต่ ล ะวั น มี
อุปสรรคเกิดขึ้น ทั้งการเก็บรักษาเครื่องมือ การใช้เครื่องมือ การ
เก็บบันทึกข้อมูล และการเดินทางในบางเส้นทางที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ
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การบารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่ อ ด าเนิ น การตรวจเช็ ค วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ใน
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ให้มีอย่างเพียงพอ
2. เพื่อให้ได้ทราบสถานะในการใช้งานของระบบต่างๆ
ที่ติดตั้งในสถานีเ ฝ้าระวัง ภัยทางรังสี ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่เสมอหากพบว่ามีการชารุดให้ ทาการ
ซ่อมแซมบารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ
ในแต่ละสถานีเฝ้ าระวังภัยทางรั งสี จะประกอบด้ว ย ระบบตรวจวัดปริมาณรังสี แกมมาในอากาศ
เครื่องเก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศ (ดูดอากาศ) การเก็บตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสี (น้าฝน) และระบบตรวจวัด
กัมมันตรังสีของอนุภาคในอากาศแบบเรียลไทม์เฉลี่ยทุก 5 นาที และส่งข้อมูลผลการตรวจวัดออนไลน์ไปยัง
ศูนย์ข้อมูลเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี ณ ปส. และสามารถตรวจวัดระดับรังสีแกมมาที่ผิดปกติได้ โดยจะมีการ
รายงานผลทางจอ LCD ณ ที่ตั้งของแต่ละสถานี
ศปส. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานภายใน ปส. ในพื้นที่ที่
รั บ ผิ ด ชอบ โดย ศปส. ได้ จั ด แบ่ ง พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ (จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) และภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ซึ่งการ
ดาเนินการในด้านสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่สาคัญของ ศปส.
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ผลการดาเนินงาน
ศปส. ส่วนภูมิภาคได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจาสถานีเฝ้าระวังภัยทาง
รังสี และดาเนินการตรวจเช็คปรับเทียบการทางานของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็น
ประจาทุกๆ 2 เดือน ดังนี้
ภาคเหนือ : สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจาจังหวัดเชียงใหม่
ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจา
จังหวัดขอนแก่น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
ภาคใต้ : สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจาจังหวัดสงขลา
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ภาคตะวันออก : สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศประจา
จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
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การเก็บตัวอย่างอาหารสด
การดาเนินการเก็บตัวอย่างอาหารสดเพื่อตรวจวัดสารกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเฝ้า
ระวังปริ มาณรั งสี ที่อาจเพิ่มขึ้น ในสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทยในพื้น ที่ 3 ภูมิภ าค คือ ภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ จังหวัดสงขลา ในส่วนของการซื้อตัวอย่าง
อาหารนั้นประกอบด้วย เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลาทับทิม ผักกาดหอม และผักท้องถิ่น ซึ่ง ศปส. ได้ดาเนินการ
เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตรังสี (กฝร.) ดาเนินการต่อไป
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่อเก็บตัวอย่างอาหารสดในส่วนภูมิภาคนามาตรวจสอบปริมาณกัมมันตภาพรังสีในอาหาร
2. เพื่อเฝ้าระวังปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. การเก็บตัวอย่างเป็นจานวนมากในครั้งเดียว ทาให้เกิดปัญหาในการขนส่ง
2. ตัวอย่างที่เก็บแทนอย่างผักกาดหอม เป็นผักตามฤดูกาล ทาให้เกิดปัญหาทั้งด้านแหล่งที่มา และ
ราคาที่สูงมากในฤดูร้อน และฤดูฝน
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
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สถานที่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสงขลา

วันที่เก็บ
29 กรกฎาคม 2563
16 สิงหาคม 2563
1 กันยายน 2563
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ศปส. บูรณาการงานร่วมกับ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

ดาเนินงานโดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

1. การจั ด อบรมสร้ า งความรู้ ส ร้ า งความ
ตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี
2. เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. เข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการสั ญ จรคาราวาน
วิทยาศาสตร์
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ดาเนิน การโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ทั้งนี้ ศปส. ได้บูรณาการร่วมกับ กยผ. ในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น และได้รับความอนุเคราะห์เอกสารเผยแพร่พร้อมของที่
ระลึก ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การจัดอบรมสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางรังสี รวมถึงประโยชน์ในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสี
3. เพื่อให้ฝึกการเรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดรังสีเบื้องต้น
การจัดอบรมสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสีแต่ละภูมิภาค ดังนี้
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
วันที่
สถานที่
ภูมิภาค
ที่ว่าการอาเภอจอมทอง อาเภอ
4 กุมภาพันธ์ 2563
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเหนือ
ที่ว่าการอาเภอหางดง อาเภอหางดง
3 มีนาคม 2563
จังหวัดเชียงใหม่
ที่ว่าการอาเภอสะเดา อาเภอสะเดา
3 กุมภาพันธ์ 2563
จังหวัดสงขลา
ภาคใต้
3 มีนาคม 2563 ที่ว่าการอาเภอบางกล่า จังหวัด สงขลา
ที่ว่าการอาเภอภูผาม่าน อาเภอภูผา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 มีนาคม 2563
ม่าน จังหวัดขอนแก่น
รวมทั้งสิ้น
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จานวน
(คน)
361
300
293
159
161
1,274
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การเข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
การจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศปส. ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ของ ปส. รวมทั้งดาเนินการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสี พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะอีกมากมาย แก่กลุ่มเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินกิจกรรม สามารถดาเนินการเข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้เพียง 1 แห่ง
คือ
ศปส. ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ เข้า ร่ว มจัด นิท รรศการงานสัป ดาห์ว ิท ยาศาสตร์แ ห่ง ชาติ
ประจาปี 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จานวนผู้เข้าร่วม
487 คน
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งความตระหนักด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และประชาชนทั่วไป
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากกิจกรรม
1. มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์
2. เกิดการรับรู้ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ปส. กับสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคต่างๆ ในการดาเนิน
ภารกิจรูปแบบอื่นๆ ของ ปส. ต่อไป
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เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัญจรคาราวานวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ แต่ยังมีเยาวชนอีกจานวนมากที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยม
ชม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ อพวช. จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ออกให้บริการไปยังจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคปส. มีพันธกิจที่สาคัญ อีก
ประการหนึ่ง คือ เผยแพร่ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่
ประชาชน เพื่อให้สอดรับกับภารกิจข้อดังกล่าว ศปส. จึงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัญจรคาราวานวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยส่งเสริม กระตุ้นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นิวคลียร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจาก
ที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วไป ตลอดจนการสร้างให้เกิดความสนใจ และเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ผลการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 1,873 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 28–31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวนผู้เข้าร่วม 353 คน
 4 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวนผูเ้ ข้าร่วม 235 คน

ภาคเหนือ
 25 – 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียงเมืองเชลียง อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จานวนผู้เข้าร่วม 394 คน

ภาคกลาง
 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร จานวนผู้เข้าร่วม 210 คน

ภาคใต้
 วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนห้วยยอด
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวนผู้เข้าร่วม 681
คน
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เข้าร่วมฝึกซ้อมการเฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเข้าปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

1. ผลการเข้าร่วมฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

38

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) ในฐานะสาขาระดับภูมิภาคของสานักงานปรมาณูเพื่อสั นติ
(ปส.) มีภารกิจในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยการปฏิบัติงานส่วนหน้าใน
การระงับ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางนิ ว เคลี ย ร์ และรั งสี ไม่ว่าจะในกรณีส ารรัง สี สู ญหาย ถูกโจรกรรมหรื อ ทิ้ง ไว้ โ ดย
ปราศจากการควบคุ มดูแล สารรังสีขาดเครื่องกาบังรังสี สารรังสีแพร่กระจายออกจากที่เก็บหรือบริเวณที่
ควบคุม การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ และ/หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งการก่อการร้ายโดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีเป็น
อาวุธ ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางด้าน
นิ ว เคลี ย ร์ และรั งสี อาทิ กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หน่ว ยงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทหาร ตารวจ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของโรงงานที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี สถาบันการศึกษา เพื่ อบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในการดาเนินการประเมินสถานการณ์และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้กลับสู่สภาวะ
ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศปส. แต่ละภูมิภาคได้รับการจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเบื้องต้น เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีความพร้อมต่อ
การปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยิ่งกว่านั้น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเข้าปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ก็
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะต้องให้ความสาคัญและควรมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
ผลการเข้าร่วมฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรของ ศปส. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรั บเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จานวน 14 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรม

วัน เดือน ปี

1. การฝึ ก อบรม CTBTO National Data Center 28 ตุลาคม –
(NDC) Capacity Building Workshop and Regional 1 พฤศจิกายน 2562
Seismic Travel Time (RSTT) in combination with
Data Sharing and Integration
2. อบรมเพิ่ มสมรรถนะในการก ากั บดู แลการขนส่ งวั สดุ 9 มกราคม 2563
กัมมันตรังสี

3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทางาน การดูแลรักษา และ 21 มกราคม 2563
การซ่อมบ ารุงสถานีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาใน
อากาศและในน้าเบื้องต้น
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สถานที่

วัตถุประสงค์

โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัด เพื่ อ เสริ ม ความรู้ พั ฒ นา
เชียงใหม่
เทคนิ ค พิ สู จ น์ แ ผ่ น ดิ น ไหว
พ ร้ อ ม ย ก ร ะ ดั บ ขี ด
ความสามารถด้ า นการเฝ้ า
ตรวจการทดลองนิ ว เคลีย ร์
ทั่วโลก
ศปส. ภาคตะวันออก
เพื่ อ เสริ มสร้ า งศั ก ยภาพให้
บุ คลากรได้เรียนรู้ ฝึกฝน และ
พร้ อมต่ อการจั ดการกั บ
สถานการณ์ ร่ วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
ศปส. ภาคตะวันออก
มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย วกั บ การ
ตรวจวั ด ระดั บ ปริ ม าณรั ง สี
แกมมาในอากาศและจัดทา
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานทางรั ง สี เ พื่ อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห า ก มี เ ห ตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

39

กิจกรรม
วัน เดือน ปี
4. อบรมเรื่ อ ง กรณี ศึ ก ษาการเปรอะเปื้ อ นวั ส ดุ 20 กุมภาพันธ์ 2563
กัมมันตรังสี
5. อบรมเพิ่มสมรรถนะในการเตรียมความพร้อม 29 กรกฎาคม 2563
ตรวจสอบสถานประกอบการทางรั ง สี ทางด้ า น
การแพทย์
6. ฝึกอบรมเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ 20–23 กรกฎาคม 2563
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ ปส.

7 .กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเฝ้าระวังภัยทางรังสี 11 – 13 สิงหาคม 2563
และฝึกปฏิบั ติในสถานที่จริงให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ศปส.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. อบรม “การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ 9 - 10 กันยายน 2563
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค”

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

สถานที่

วัตถุประสงค์

ศปส. ภาคตะวันออก
ณ โรงแรม นาน่า รีสอร์ท เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แ ก่ ง ก ระ จ าน จั งห วั ด ปส. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เพชรบุรี
ประสานความร่ ว มมื อ ใน
กรณี ก ารเผชิ ญ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
ทางนิวเคลียร์และรังสี
จั ง หวั ด ขอนแก่ น และ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้
จังหวัดหนองคาย
มีป ระสิทธิภ าพยิ่งขึ้ น อย่า ง
ถู ก ต้ อ ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังภัย
ทางรั ง สี แ ละการระงั บ เหตุ
ฉุกเฉินเบื้องต้น
ณ ท่ าเรื อแหลมฉบั ง การ เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน
ท่ า เรื อ แห่ งประเทศไทย การลักลอบการนาเข้า –
จังหวัดชลบุรี
ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุกัมมันตรังสีอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ศปส. บูรณาการร่วมกับศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค (ศวภ.)

ดาเนินงานส่งเสริมการดาเนินงานในส่วนภูมิภาค ผลักดันแผนงาน/โครงการและงานบริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ลงสู่ชุมชน/ท้องถิ่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

1. จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
2. เสริมสร้างความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสี
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โครงการกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการให้บริการประชาชน โดยเน้นให้บริการประชาชนทุกคนที่ไปติดต่อ
ราชการจะต้องได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อ
ลดเงื่อนไขระหว่างส่วนราชการกับประชาชน และประชาชนได้รับการบริการในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง จึงได้
จัดทาโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ “จังหวัดเคลื่อนที่” ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกของ
ประชาชนในการขอรับบริการ โดยการบูรณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรเอกชนในพื้นที่ ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียน และนางานบริการ / สวัสดิการสงเคราะห์ของรัฐ ไป
ให้บริการประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลและธุรกันดาร โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับ
จังหวัด อาเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก มีการ
ให้บริการในด้านให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบรูณาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักบุคลากรระดับผู้นาหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน
และประชาชนเป็ น หลั ก พร้ อมกับ ประสานงานหน่ว ยงาน / องค์กร / ส่ ว นราชการ /องค์กรเอกชน เพื่อ
ก่อให้เกิดการบูรณาการในการทางานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะหน่วยงานด้าน วท. และเป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานร่วมกับ ศวภ.
จึงได้นาความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
- เพื่อนาบริการในด้านต่างๆของทั้งภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ไปบริการประชาชนนอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลหน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนในชุมชน
- เพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนาในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ และพบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อให้ทราบ
ถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชนและให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น
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ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 195 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ศปส. ภูมิภาค

สถานที่จัดกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโนนค้อ ตาบลนาทัน
อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาคตะวันออก
โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม หมู่ที่
เฉียงเหนือ
10 ตาบลแวงดง อาเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
สานักสงฆ์ สะบ้าย้อยค่ะ อาเภอสะบ้า
ใต้
ย้อย จังหวัดสงขลา

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี
ที่จัดกิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

23 มกราคม 2563

107 คน

19 กุมภาพันธ์ 2563

47 คน

21 พฤศจิกายน 2562

41 คน
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เสริมสร้างความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสี
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การสร้ า งความรู้ ค วามตระหนั ก ด้ า นนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ส าหรั บ
เครือข่าย อว. ในภูมิภาค” ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium อาคารอานวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศู น ย์ ป ระสานงานกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมประจ าภู มิ ภ าค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ 2. ได้ร่วมกับสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดทาโครงการ “การอบรม
สร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี สาหรับเครือข่าย อว. ในภูมิภาค” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และ เพิ่มเติม พ.ศ.2562 และเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ แก่กลุ่มเครือข่าย อว. รวมถึงประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งจะเป็นการ
สร้างแนวร่วมที่มีศักยภาพสูงในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสีที่นาไปใช้ ประโยชน์
ในทางสั น ติ ให้ แก่กลุ่ มเป้ าหมายเพื่อให้ ส ามารถส่ งต่อความรู้ รวมถึง ข้อมูล ด้ านนิว เคลี ยร์และรังสี ไปยัง
ประชาชนทั่วไป และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี ของ ปส. ที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางนิวเคลียร์และรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 และ เพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ให้แก่กลุ่มเครือข่าย อว. และประชาชนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้ง
สร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นที่ดีต่อสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังภัยทางรังสี ของ ปส.
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเครือข่าย อว. ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในรูปแบบต่างๆ
- มีเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องสู่ภาคประชาชน
- ได้เครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในระดับท้องถิ่น
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รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.)
รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดย
ศปส. ส่วนกลาง
นายเกษม ดีศรี
นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ
นางสาวกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล
นางศรีสวรรค์ สมคิด
นายทินลักษณ์ ก้องภพธนดล
นางสาวณิชา สีตองอ่อน
นางสาววราภรณ์ วิชาชัย
ศปส. ภาคเหนือ
นายวิทยา ไชยอามาตย์
นางสาววิลาสินี พริ้มพราย
นายนนทพัทธ์ ต๊ะวิกา
ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพัฒนวิทย์ ซ่อนบุญ
นายพิศิษฎ์ สุวรรณ์ดวง
ศปส. ภาคตะวันออก
นายนฤพนธ์ เพ็ญศิริ
นางสาวยุวันดา สุดสม
นางสาวอังขณา ตาพรม
ศปส. ภาคใต้
นายบรรเจิด อินแก้ว
นางสาวสราญรัตน์ พิทักษ์ปฐมพงศ์
นางสาวปิยวรรณ กิตติประโยค

นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารและประสานงานทั่วไป
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตรวจ
........................................................................................................................
จัดทาโดย
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.)
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
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