
 

กําหนดการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลประจํากระทรวง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

******************************* 

   09.00 – 09.30  น.   -  รอง ลปส. (รัชดา เหมปฐวี) กลาวตอนรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง  
และประธานกรรมการฯ (นายอภิชัย ชวเจริญพันธ) กลาวเปดการประชุม 

   09.30 – 12.00 น.   - ผกยผ. นาํเสนอภาพรวมการดําเนินงานโครงการของ ปส. ตามแผนการตรวจสอบ 
และประเมินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ผอ.กอง/หัวหนาโครงการนําเสนอโครงการ – ค.ต.ป. ประจาํกระทรวง  
ตอบแตละโครงการ ดังนี้ 

• ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลวเสร็จ ป พ.ศ. 2561 

 โครงการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังสี  
(พ.ศ.2556 - 2561) 

 โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดลอมเขาสูระบบมาตรฐาน (พ.ศ. 2560 - 2561) 

• ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ ป พ.ศ. 2562 

 โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสีของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖6) 

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี
เชิงรุก เพ่ือปองกันการกระทําผิดตามกฎหมาย 

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการ
เชิงร ุกเพื ่อปองกันการกระทําผิดกฎหมายของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี  
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 รายงานสถานะความคืบหนาการกอสรางอาคารปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและรังสี  

******************************* 

 



ขอเสนอแนะและขอคําถามของ 
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลประจํากระทรวง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในวันศุกรที่ 23 พฤศจกิายน 2561  

เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคาร 1 ปส. 
-------------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายอภิชัย   ชวเจริญพันธ ประธานกรรมการ 
2.  นายเขมทัต   สุคนธสิงห กรรมการ 
3.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย กรรมการ 
4.  นายณพงศ   ศิริขันตยกุล กรรมการ 
5.  นางนงลักษณ   ปานเกิดดี กรรมการ 
6.  นางสาวกัญญอาภา  ศรีวิสาร กรรมการและผูชวยเลขานุการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ 
7.  นางวิรัชนี แข็งแรง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
รายช่ือขาราชการและเจาหนาท่ี ปส. ท่ีเขารวมประชุม 
 1.  นางรัชดา   เหมปฐวี รอง ลปส. 
 2. นางสุชิน   อุดมสมพร ผกยผ. 
 3.  นายพิสิฏฐ   สุนทราภัย รก. ผชช. เฉพาะดานความปลอดภัยทางรังสี  
 4.  นายอารักษ   วิทิตธีรานนท รก. ผชช. เฉพาะดานการประเมินคากัมมันตภาพรังสี 
 5.  นางดารุณี    พีขุนทด รก. แทน ผกพม. 
 6. นายพงษพันธ   นาคแกว รก. แทน ผกอญ. 
 7.  นางสาวกรรณิกา   มณีวรรณ รก. แทน ลสก. 
 8. นางสาวหริเนตร   มุงพยาบาล นักนิวเคลียรเคมีชํานาญการพิเศษ 
 9.  นางสาวสุนันทา   ภูงามนิล นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ 
 10. นายธวัชชัย   อิทธิพูนธนกร นักฟสิกสรังสีชํานาญการ 
 11. นายกิตติศักดิ์   ชัยสรรค   นักฟสิกสรังสีชํานาญการ 
 12. นางสาวสุภัทรา   วิเศษพจนกิจ นักนิวเคลียรเคมีชํานาญการ  
 13. นายไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ 
 14. นางสาวนงลักษณ   ภูวิภิรมย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 15. นางสาวอัญชลี   คงศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 16. นางสาวกัลยา   ชางเครื่อง นักนิวเคลียรเคมีปฏิบัติการ 
 17. นางสาวเสาวนีย   กรีพร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 18. นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
 19. นางสาวรัตติญา   เขียวทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 20. นายปราลม   จาดโห เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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 21. นางสาวสุพัฒศร   แกวมงคล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 22. นางสาวปรัชญากานต โหมเพ็ง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 23. นางสาวนัยนา   จรทะผา เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  
 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ไดมีขอเสนอแนะและขอคําถามในการดําเนินงานของ ปส. ดังนี้ 
  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศ (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. แนวทางการดําเนินงาน 
1. ปส. เปนหนวยงานดานนโยบาย ทําใหไมคอยไดรับจัดสรรในการ
ดําเนินงาน และการจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณของ ปส. เปนการแกไขท่ีปลาย
เหตุ เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีใชเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
จึงควรปองกันตั้งแตหนาดาน (Gateway) ตางๆ ซ่ึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เชน กรมศุลกากร การทาเรือแหงประเทศไทย เปนตน ควรเปนผูตั้ง
งบประมาณและจัดหาเครื่องมือตรวจจับ และ ปส. มีหนาท่ีใหคําแนะนํา 
และกํากับดูแลความปลอดภัยตามกฎหมายและมาตรฐาน เชน ปส. ให
คําแนะนําแกดานท่ีมีความเสี่ยงใหมีการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจจับ 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสรางความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในพ้ืนท่ี
บริเวณดาน เปนตน 

ทําหนังสือถึงหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
โดยสรุปสถิติการเกิดเหตุ ท่ีพบวามี
ท้ังหมดก่ีครั้ ง และใหขอเสนอแนะ 
ขอใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการ ดังนี ้
1) จัดหาครุภัณฑตรวจวัดใหเพียงพอ
ทุกจุด 
2) บํารุงรักษาใหใชงานไดอยูเสมอ 
3) สรางความตระหนักและฝกอบรม
ใหแตเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

2. ปส. ควรมุงเนนการสรางความตระหนักในการปองกันการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีใหกับรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โดยบงชี้ใหเห็นถึงความรายแรงของอันตรายหากไมมีการปองกันและระงับ
เหตุท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสํานักงบประมาณเห็นความสําคัญและจัดสรร
งบประมาณใหดําเนินการปองกัน 

 

3. ควรมีการใหความรูผานทางการฝกอบรม และการเผยแพรแนวทาง
ปฏิบัติตนแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและประชาชน ในการแจงเหตุขอสงสัย 
เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี  

 

4. ปส. ควรมีการศึกษาประเมินความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
รวมกับหนวยงานความม่ันคงและหนวยงานหนาดานตางๆ รวมท้ังการ
จัดทําขอมูลนําเสนอรัฐบาลเพ่ือใหเห็นความสําคัญในการดําเนินงานดาน
นิวเคลียรและรังสี และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยยกเลิกกิจกรรม
หรือพ้ืนท่ีท่ีไมมีความเสี่ยง และเพ่ิมกิจกรรมหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง
มากกวา 

จัดการประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ ยง ท่ี เหมาะสมกับ
ประเทศไทย  

5. ปส. ควรจัดทําคูมือและหลักสูตร โดยจําแนกตามเหตุท่ีเกิดข้ึนวาเปน
การกระทําโดยเจตนา เชน การกอการราย การเจตนาลักลอบท้ิงกาก
กัมมันตรังสี หรือขยะปนเปอนกัมมันตรังสี เปนตน หรือการกระทําโดยไม
เจตนา เชน การลักลอบหรือขโมยโดยรูเทาไมถึงการณ เปนตน เพ่ือให
หนวยงานตางๆ สามารถถายทอดความรูไดภายในองคกร หากหนวยงาน

1. เนื่องจากการฝกอบรมของ ปส. เปน
การถายทอดความรูในฐานะหนวยงาน
กํากับดูแลความปลอดภัยตามหลักการ  
Safety, Security, Safeguards จึงไมมี
การเก็บคาธรรมเนียม แตสําหรับการ
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ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. แนวทางการดําเนินงาน 
รองขอให ปส. ดําเนินการจัดฝกอบรมให ควรมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
เพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือแกไขปญหาการไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 

ฝกอบรมเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ควรให
หนวยงานภายนอก (Third party) เปน
ผูดําเนินการจัดฝกอบรมและจัดเก็บ
คาธรรมเนียม เ พ่ือปอง กันปญหา
ผลประโยชนทับซอน 
2. จัดการฝกอบรมลักษณะ train the 
trainer โดยกําหนดหลักสูตรท่ีจําเปน
และจัดทําคูมือปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการ
ติดตามผลวาผูเขารับฝกอบรมสามารถ
นําความรูไปถายทอดตอได 
 

 
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือปองกันการกระทําผิดกฎหมายของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. แนวทางการดําเนินงาน 
1. ปส. ควรมีการจัดทําเหมืองขอมูล (Data Mining) เพ่ือใชในการวิเคราะห
ขอมูลในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

 

2. ปส. ควรจัดทําข้ันตอนและคูมือการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรและรังสี และบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนในการตรวจสอบ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีในระดับท่ีไม
รุนแรง แตยังอยูภายใตการกํากับดูแลของ ปส.  

1. จัดทํา flowchart กระบวนการ
ตรวจสอบและการออกใบอนุญาต 
2. จัดทําคู มือการตรวจสอบให กับ
หนวยงานท่ี ปส. บูรณาการตรวจสอบ 
ซ่ึงในเบื้องตน มีการบูรณการการ
ตรวจสอบเครื่องมือ กับ สทน. และ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

3. ปส. ตองบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด กรณีท่ีมีสถานประกอบการท่ีไม
ปฏิบั ติตามกฎหมายจะตองลงโทษตามกฎหมาย และหากตองเขา
ตรวจสอบอีกครั้ ง  ควรมีการเ ก็บค าธรรมเนียมเ พ่ิม  เ พ่ือใหสถาน
ประกอบการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

เนื่องจากมีการเก็บคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบรวมกับคาธรรมเนียมการ
อนุญาตแลว 
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ขอคําถามของ ค.ต.ป. ตอโครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศ 
และโครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือปองกันการกระทําผิดกฎหมายของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี 
 1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการวางแผนการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของตอไปอยางไร 
  (1) ครุภัณฑท่ีไดรับจะมีแผนการใชงานอยางไร  
  (2) การดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีมีการบริหารจัดการงบประมาณจากสวนกลางมาใช มีการดําเนิน
อยางไร  
  (3) ผูเขารวมกิจกรรมการจัดฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชอยางไร 
 2) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จะนําขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ไปใชใน
การคิดนอกกรอบไดอยางไร ขอใหจัดทําแผนเปน และอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมใหชัดเจน และนําเสนอ
ในการประชุม ค.ต.ป. ประจาํกระทรวง ในรอบ 6 เดือนตอไป 
   
3. รายงานสถานะความคืบหนาการกอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี 
 
ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขจากหนวยงานท่ีเคยดําเนินการกอสรางอาคารปฏิบัติการ 
(lesson learn) เชน วว. มว. เปนตน เนื่องจาก ปส. ยังไมมีประสบการณในการกอสรางอาคารท่ีเปน
หองปฏิบัติการท่ีมีความพิเศษ  
 
ขอคําถาม 
 โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี เกิดความลาชาในการดําเนินการ ขอใหชี้แจง
รายละเอียดดังนี้ 
  (1) ระยะเวลาท่ีลาชาเกิดจากปญหาใด (ระบุ) 
  (2) การกอสรางกําหนดไววาเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2562 แตเกิดความลาชาจะมี
ผลกระทบตอระยะเวลาตามสัญญาหรือไม 
  (3) จะมีมาตรการเรงรัดการดําเนินการอยางไร  
  (4) หากการกอสรางเกินระยะเวลาตามสัญญา จะมีวิธีการแกไขอยางไร 
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