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        เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 59 ป� ของ ปส. 
   ในวันที่ 26 เมษายน 2563 แม�จะอยู�ท�ามกลางสถานการณ� 
     โคว�ด-19 ปส. จะยังคงมุ�งมั่นกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร�และรังสีตามมาตรฐานสากล เพ�่อความปลอดภัย
   ของประชาชนและสิ�งแวดล�อม รวมทั้งอำนวยความสะดวก
ในการให�บร�การด�านต�าง ๆ ตามมาตรการ Social Distancing
        ผ�านช�องทางออนไลน� พร�อมเตร�ยมรับมือเหตุฉุกเฉิน
        ทางนิวเคลียร�และรังสีตลอด 24 ชั่วโมง

       ขณะนี้ใกล�ครบกำหนดการปฏิบัติงานที่บ�าน 
       หร�อ Work from Home ตามประกาศ ปส. 
 เร�่อง แนวปฏิบัติในการป�องกันการระบาดของไวรัส
 โคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (โคว�ด-19) (ฉบับที่ 2) 
         ข�อ 8.7 …ให�เร��มปฏิบัติงานที่บ�าน (WFH) 
     ตั้งแต�วันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 … 
 ขอความร�วมมือบุคลากร ปส. ทุกฝ�ายยังคงปฏิบัติ
 ตามแนวปฏิบัติข�างต�น ดังนี้
  1. วัดอุณหภูมิร�างกายก�อนเข�าพ�้นที่ ปส.
  2. ใส�หน�ากากอนามัยหร�อหน�ากากผ�า
  3. หมั่นล�างมือด�วยน้ำสะอาด หร�อแอลกอฮอล�เจล
  4. เมื่อมาปฏิบัติงานใช�การสแกนใบหน�าแทนการ
  สแกนลายนิ�วมือ เพ�่อลดการสัมผัส
  5. ปฏิบัติตามมาตรการ Social หร�อ Physical 
  Distancing ระหว�างกันอย�างน�อย 1 เมตร
  6. งดหร�อเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคน
  หมู�มาก
  7. ใช�เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน อาทิ E-mail หร�อ 
  E-meeting
  8. ทำความสะอาดสถานที่ทำงานหร�อที่ประชุม
  ก�อนและหลังใช�งาน
  9. ติดตามข�าวสารจาก ปส. และรัฐบาลอย�างใกล�ชิด

   

   แนวทางการปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน ณ ปส.
               ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

        วันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ประชุมศูนย�บร�หาร
                 สถานการณ� โคว�ด-19 (ศบค.)
       คง 4 มาตรการหลักตามพรก.ฉุกเฉิน ดังนี้
  1. ควบคุมการเดินทางเข�าราชอาณาจักร ทางบก 
  ทางน้ำ ทางอากาศ ขยายการห�ามอากาศยานบิน
  เข�าสู�ประเทศไทยเป�นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน
  ตั้งแต�วันที่ 1-31 พ.ค. 63
  2.ห�ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (Curfew) ระหว�าง
  เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.
  3.งดหร�อชะลอการเดินทางข�ามเขตพ�้นที่จังหวัด 
  โดยไม�มีเหตุจำเป�น
  4.งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู�มาก เพ�่อทำกิจกรรม
  ร�วมกันหร�อเสี่ยงต�อการแพร�โรคติดเชื้อโคว�ด-19
  เป�นการชั่วคราว

    รัฐบาล คง 4 มาตรการหลัก
เพ�่อบรรเทาสถานการณ�โคว�ด-19

ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

                           ครบรอบ 59 ป� ปส.
 26 เมษายน 2563 
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ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

  -  เว็บไซต�ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง
     การอนุญาตให�ใช�พ�้นที่เพ�่อตั้งสถานประกอบการ
 ทางนิวเคลียร� พ.ศ. 2563 วันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2563

  - กพ. เลื่อนสอบ ภาค ก. ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส�และ
 Paper & Pencil จนกว�าสถานการณ�ระบาดของไวรัส
 โคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (โคว�ด-19) จะพ�นไป

            

                 นายศัจธร ขำนุรักษ�
        นักว�เคราะห�นโยบายและแผน ปก.
                              กยผ.

 นางสาววราลี คงเจร�ญ
   นักชีวว�ทยารังสี ปก.
             กพม.  

     นางสาวนภาลัย ศร�วงศ�ษา 
       เจ�าพนักงานธุรการ ปง. 
                    สลก.  

นางศศิกานต� ขำปลื้มจ�ตร�
 เจ�าพนักงานธุรการ ปง.
              กยผ.

      นางสาวสะเราะ  นิยมเดชา
          นักชีวว�ทยารังสี ปก.
                     กพม.  

            นายไกรสร  ว�หาร
นักว�เคราะห�นโยบายและแผน ปก.
                      กพร.

                  นายเกื้อกูล  อินต�ะ
          เจ�าพนักงานว�ทยาศาสตร�  ปง.  
                           กอญ.

        นายนร�นทร� ดุมวัน
        นายช�างไฟฟ�า ปง.
                 กตส.
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    นางสุชิน อุดมสมพร
             รอง ลปส.

         นางเพ็ญนภา กัญชนะ
                  รอง ลปส.  

           นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ�
                              ลสก.

                นายพ�สิฏฐ�   สุนทราภัย
                    ผชช. เฉพาะด�าน
              ความปลอดภัยทางรังสี

                 ขอแสดงความยินดี
การเข�ารับตำแหน�งใหม�ของบุคลากร ปส.
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อ�านรายละเอียดเพ�ิ�มเติมที่  https://www.oap.go.th/images/
      documents/about-us/regulations/T_0012.pdf

   ใส�หน�ากากอนามัย หมั่นล�างมือ

  และเว�นระยะห�างทางกายภาพ

          กันด�วยนะครับ
     

ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส�และ
ระบาดของไวรัส

อ�านรายละเอียดเพ�ิ�มเติมที่  https://www.oap.go.th/images/
      documents/about-us/regulations/T_0012.pdf

 อ�านรายละเอียดเพ�ิ�มเติมที่ https://www.ocsc.go.th/node/6030

ข�าวสารที่น�าสนใจ

รู�จักกับบุคลากรใหม�
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