สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Annual
Report
2 0 1 3
Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology

try

e and Techno
logy

Office of Atoms fo
r Pe
ace

รายงานประจำ � ปี
โน โล ย
ะ เท ค

าศ

าสต

2556 2013

ี

Annual
Report

ร์แล

รายงานประจำ � ปี 2556

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600 โทรสาร 0 2561 3013
http://www.oaep.go.th

nis
i
M

cienc
S
f
o

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำำนักง

กระท
ิ
ต
น
ั
า น ป ร ม า ณ ู เพ ื ่ อ ส

วิ
รวง

ทย

Office of Atoms fo
r Pe
ace
M

ien
fo S c
try
ni i s

ce and Technology

รายงานประจำ � ปี
โน โล ย
ะ เท ค

ร์แล

าศ

าสต

2556 2013

ี

Annual
Report
สำำนักง

กระท
ิ
ต
น
ั
า น ป ร ม า ณ ู เพ ื ่ อ ส

วิ
รวง

ทย

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติและความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
อ�ำนาจหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2545
โครงสร้างส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คณะผู้บริหารส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สรุปสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี  พ.ศ.2556
อัตราก�ำลังข้าราชการและบุคลากร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอ�ำนวยการ
ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอ�ำนวยการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การด�ำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ประวัติและความเป็นมา
ปัจจุบนั หลายประเทศทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทยได้มกี ารน�ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากยิง่ ขึน้
โดยแต่ละประเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์จะต้องมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการด้านความปลอดภัย
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ มิให้สง่ ผลกระทบต่อประชาชนและสิง่ แวดล้อมภายในประเทศ  ซงึ่ ประเทศไทยก็มหี น่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่
หลักเช่นเดียวกันคือ “ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ (ปส.)” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2504
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2504 มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกรม โดยชื่อเมื่อแรกก่อตั้งคือ “ส�ำนักงาน
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” มีบทบาทหลักในการศึกษาวิจัย พัฒนาเผยแพร่ก�ำกับและควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ภายใต้
ปณิธานที่จะพัฒนาวิทยาการด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ
การริเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2505 นับเป็นก้าวแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ จวบจนปัจจุบันประเทศไทยยังคงใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีบทบาทส�ำคัญในการประสานการด�ำเนินงาน
หรือลงนามในสนธิสัญญาร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติอย่างแท้จริง
ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ส�ำนักงานพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ จึงได้เปลีย่ น
ชือ่ เป็น “ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ” สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพือ่ ให้ภารกิจการใช้พลังงานนิวเคลียร์ใน
ทางสันติเข้มแข็งขึ้นจึงได้ด�ำเนินการเพื่อจะแยกการบริหารออกเป็น 2 องค์กร องค์กรหนึ่งเป็นส่วนราชการ ท�ำหน้าที่เสนอแนะ
นโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล ใช้ชื่อ “ส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ” กับอีกองค์กรหนึ่งเป็นองค์การมหาชนคือ “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ” ซึ่งเน้นภารกิจเรื่องความเป็นเลิศ
ในงานวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นหนึง่ ในองค์กรก�ำกับการใช้
พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน
(To be one of the excellent
nuclear regulatory bodies in
ASEAN)

1. พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพื่อน�ำไป
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. ก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและ
พัฒนาด้านก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
4. ประสานงาน และด�ำเนินการด้านพันธกรณีความตกลง
ระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
5. เผยแพร่ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
ปรมาณูให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การก� ำ กั บ ดู แ ลการใช้
พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และพันธกรณี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การสร้างความตะหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากการ
ใช้พลังงานปรมาณู

อ� ำ นาจหน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู
ประสานงานและด�ำเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกรณีกบั องค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ
ประสานงานและด�ำเนินการสนับสนุนแผนงานความมัน่ คงแห่งชาติ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ประสานงานและด�ำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace
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โครงสร้างส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

คณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (พปส.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
กลุ่มช่วยอ�ำนวยการ (กชอ.)

ส�ำนักงานเลขานุการกรม
(สลก.)

ส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ (สน.)

ส�ำนักบริหารจัดการด้านพลังงาน
ปรมาณู (สบ.)

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศท.)*

ส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ทางรังสี (สร.)

ส�ำนักสนับสนุนการก�ำกับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู (สส.)

ศูนย์วิศวกรรม (ศว.)*

กลุ่มงานด้านวิชาการ (กวช.)*

* หน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายใน
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คณะผู้บริหารส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายสุพรรณ แสงทอง
เลขาธิการ
(10 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน)
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
เลขาธิการ
(1 ตุลาคม 2555 – 10 เมษายน 2556)

นายวิเชียร วงษ์สมาน
รองเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(29 ธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน)
ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
รองเลขาธิการ
(1 ตุลาคม 2555 – 10 เมษายน 2556)
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace
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สรุปสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี  พ.ศ. 2556
งบบุคลากร

81,484,200.00

%
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย/
งบได้รับ
90,522,869.46 111.13

งบด�ำเนินงาน

76,548,706.00

58,530,992.13

79.46

16,733,461.81

1,244,252.06

งบลงทุน

47,611,744.00

16,873,380.93

35.44

30,159,577.00

578,786.07

370,700.00

37,024,099.54

99.88

-

45,900.46

5,611,450.00
248,326,100.00

3,833,526.02
206,841,868.08

งบรายจ่าย

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

พนักงานราชการ
65 คน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

คงเหลือ

-

- 9,068,669.46

68.32
1,750,000.00
27,923.98
83.28 48,683,038.81 - 7,171,806.89

อัตราก�ำลังข้าราชการและบุคลากร
   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ข้าราชการ
216 คน

ลูกจ้างประจ�ำ
44 คน
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สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอ�ำนวยการ
การปฏิบัติงานใด ๆ ให้บรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร
ได้นั้น จะประกอบไปด้วยผลส�ำเร็จการปฏิบัติงานของบุคคล
หลายภาคส่วนระดับต่าง ๆ ทั้งผู้น�ำองค์กร หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย สนับสนุนของหน่วยงานกลาง และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ซึ่งอาจปรากฏได้หลาย
ลั ก ษณะของความร่ ว มมื อ บนพื้ น ฐานหลั ก ที่ อ งค์ ก รวางไว้
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ตามกรอบความก้าวหน้าในสายงานอาชีพเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานควบคู่ไปกับการพัฒนาอื่น ๆ ขององค์กรด้วย
และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 ก�ำหนดให้องค์กร
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม วิธีการ และกระบวนการ
บริหารราชการแผ่นดินให้มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิม์ กี ารวางมาตรการ
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลควบคุ ม ที่ เ หมาะสม โดยอาศั ย วิ ธี ก ารจั ด
ท�ำความตกลงเป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือวิธกี ารอืน่ ใดเพือ่ แสดง
ถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability for Results) โดย
ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และในปี พ.ศ.25452556 ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาหน่วยงานให้มกี ารปรับโครงสร้างองค์กรเพือ่ ให้ตอบ
สนองกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ในอนาคต รวมทั้ง แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐก�ำหนดให้

บุคคลแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันตามภารกิจโครงสร้างและ
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรนั้น ๆ โดยทางส�ำนักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ ได้กำ� หนดโครงสร้างและภารกิจเป็นกลุม่ งานทีร่ บั ผิดชอบ
หลัก และกลุ่มงานสนับสนุน
งานด้านอ�ำนวยการ เป็นงานสนับสนุน ส่งเสริมให้การ
บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายทีว่ าง
ไว้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยจะขับเคลือ่ น
องค์กรด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์
ส่วนบุคคลให้สัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ วางรากฐานการบริหาร
จัดระบบงานให้บริการทุกด้านเพื่อให้มีประสิทธิภาพ พัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ให้เกิดความตระหนักและมีแนวทางปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง สร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท�ำ ให้
บุคลากรได้รบั ความพึงพอใจในการท�ำงานสูงขึน้ โดยการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส�ำคัญของ
องค์กร มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในการแก้ไขสิ่งแวดล้อมการ
ท�ำงานให้ดีขึ้น ด้วยการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร จึงต้อง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูแ้ ละท�ำงานร่วมกันในองค์กร ตลอดจน
สร้างขวัญก�ำลังใจ เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและสามารถ
ขยายผลการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace
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ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอ�ำนวยการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
กิจกรรม
ที่

10

วันที่
ด�ำเนินกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมตามโครงการ / สถานที่จัด

จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วม

1

3-7 ธันวาคม 2555

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ / ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

300 คน

2

11 มีนาคม 2556

การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านงานพัสดุ / ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

45 คน

3

25 – 29 มีนาคม 2556

งานนิทรรศการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ /
ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

200 คน

4

9 เมษายน 2556

การประชุมเพือ่ รับนโยบายจากเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพือ่
สันติ / ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

300 คน

5

18 เมษายน 2556

การสัมมนาเรือ่ ง Paradame Shift การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
ก�ำหนดทิศทางมุง่ สูเ่ ป้าหมายองค์กร / ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ

217 คน

6

25 เมษายน 2556

โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันผูส้ งู อายุ ประจ�ำปี 2556 และการ
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ปส. / ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

300 คน

7

26 เมษายน 2556

การสัมมนา เรือ่ ง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชาย และฝึกปฏิบัติการป้องกันตัวเองจากภัยสังคม / ณ ส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ

50 คน

8

21-23 มิถุนายน 2556

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
และการพัฒนางานบริการอย่างมืออาชีพ / ณ โรงแรมภูริมาสบีช
โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

104 คน

9

31 พฤษภาคม 2556

การฝึ ก อบรม เรื่อง การเสริ มสร้างประสิท ธิภาพเกี่ ยวกับ
กฎหมายด้านการเงินการคลัง / ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

23 คน

10

10 กรกฎาคม 2556

การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปส. / ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ

35 คน

11

1-31 สิงหาคม 2556

จัดซุม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ/
ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace
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กิจกรรม
ที่

วันที่
ด�ำเนินกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมตามโครงการ / สถานที่จัด

จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วม

12

22 สิงหาคม 2556

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการ
ดับเพลิงเบื้องต้น / ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

64 คน

13

30 สิงหาคม 2556

- การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 เรื่อง การถ่ายทอด
นโยบายบริหารและการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ ขวัญก�ำลังใจและความสามัคคี
- มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการผู้มีจริยธรรมดีเด่น และโล่รางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่
ปส.

300 คน

14

สิงหาคม 2556 – กันยายน
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
2556
สนับสนุน (ส่งไปฝึกอบรม ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่
Wallstreet )

33 คน

15

ตุลาคม 2555 – กันยายน
ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอก
2556
ปส.จัด โดยใช้ค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
อ�ำนวยการ

9 คน

16

ตุลาคม 2555 – กันยายน
ปส. ส่งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ ไปรับการ
2556
พัฒนาทีห่ น่วยงานอืน่ จัด ภายใต้งบค่าใช้จา่ ยของ ปส. (ในประเทศ)

137 คน

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace
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การด�ำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรหรือธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโลกมีการ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา องค์กรทีม่ กี ารบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ย่อมท�ำให้องค์กรสามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไปได้ ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ด�ำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.oaep.go.th
ด�ำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของ ปส. ให้รองรับกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึง
ผูใ้ ช้ทตี่ อ้ งการทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับส�ำนักงานฯ
โดยแบ่ ง ส่ ว นของเนื้ อ หาออกเป็ น หมวดย่ อ ย
เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง เช่น ข้อมูลความรู้, ข่าว/
กิ จ กรรม, อบรมสั ม มนา เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี
กระดานสนทนาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้
เข้ามาพูดคุย สอบถามหรือร้องเรียน เรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับส�ำนักงานฯ อีกด้วย

จ�ำนวนข่าวประชาสัมพันธ์และบทความ
รวม 374 รายการ

จ�ำนวนการ Click เข้าเว็บไซต์
รวม 449,683 pageview

จ�ำนวนผู้เข้าชม
127,164 คน
หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
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2. การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลาง
ได้จัดท�ำระบบงานต่างๆ เพื่อช่วยในการอ�ำนวยความสะดวกให้การด�ำเนินงานของบุคลากรภายในส�ำนักงานฯ เป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุด เช่น
2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ ภายในส�ำนักงานฯ ให้สามารถเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ด้วยความรวดเร็ว ภายในประเทศ 20 Mbps และระหว่างประเทศ 8 Mbps   ซึ่งช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว
2.2 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ได้จัดให้มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ของส�ำนักงานฯ เพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ต้องการเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ
2.3 ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการบุกรุกจากบุคคลที่ไม่หวังดีในการเข้ามาดึงข้อมูล หรือเข้ามาแก้ไข
ข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่าย
2.4 ระบบพิสูจน์ตัวตน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่มีการรับส่งกันผ่านระบบเครือข่ายสามารถระบุชื่อผู้ส่งข้อมูลนั้นๆ ได้
หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ขัดกับกฎหมาย ระบบพิสูจน์ตัวตนนี้จะช่วยให้ระบุผู้กระท�ำความผิดได้
นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยในการประสานความร่วมมือในการให้บริการระบบงานต่างๆ ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอีกด้วย
3. การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 5 หลักสูตร ผู้เข้าอบรม รวม 99 คน
ล�ำดับที่

หลักสูตร

จ�ำนวนวัน

จ�ำนวนคน

ช่วงเวลา

1

การดูแลและบ�ำรุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์สำ� นักงาน
และการใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้น

3

25

5-7  กุมภาพันธ์ 2556

2

การใช้งานโปรแกรม  MindManager

3

25

1-3  เมษายน  2556

3

การใช้งานโปรแกรม Desktop Author (e-Book)    

3

25

16-18 กรกฎาคม  
2556

4

การใช้งานโปรแกรม Desktop Author (e-Book)    

3

25

16-18 กรกฎาคม  
2556

5

การใช้โปรแกรมชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2010 (Tips
and Tricks in Microsoft Office 2010)

3

25

3-5  กันยายน  2556

4. การให้บริการด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน
ส�ำนักงานฯ รวมถึงระบบเน็ตเวิร์ค รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 501 รายการ
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ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ล�ำดับที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน

เป้าหมาย น�้ำหนัก
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 (ร้อยละ)

12 เดือน
คะแนนประเมินตนเอง

ผลงาน

มิติภายนอก (น�้ำหนัก : ร้อยละ 70)

70

4.157

3.16

มิติภายนอก : มิติด้านประสิทธิผล (น�้ำหนัก : ร้อยละ 60)

60

4.350

2.61

1

ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบาย N/A
ส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก

N/A

ระดับ 5

60

ระดับ 4.6016

4.550

1.1

ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการบรรลุตอ่ นโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล N/A
และภารกิจหลักของกระทรวง

N/A

ระดับ 5

30

ระดับ 5.0000

5.000

1.1.1 จ�ำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ N/A
นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย

N/A

0.37
บทความ/คน

10

0.3900
บทความ/คน

5.000

1.1.5 จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ N/A
นวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

N/A

15,900 ราย

10

16,760 ราย

5.000

1.1.6 จ�ำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการ N/A
พัฒนาและน�ำไปใช้จริง

N/A 110 หลักสูตร

10

131 หลักสุตร

5.000

1.2

N/A

N/A

ระดับ 5

27

ระดับ 4

4.000

N/A

N/A

ร้อยละ 75

9

ร้อยละ 72.60

2.000

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม

1.2.1 ร้อยละของการมีความรู้ของประชาชนต่อเทคโนโนโลยีนิวเคลียร์

1.2.2 ร้อยละความส�ำเร็จในการพัฒนาการก�ำกับดูแลความปลอดภัยเพื่อตอบ N/A
สนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนตามแผนที่
ก�ำหนด

N/A   ร้อยละ  100

9

ร้อยละ 100

5.000

1.2.3 ร้ อ ยละของความส� ำ เร็ จ ของการตรวจสอบสถานประกอบการตาม N/A
มาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่ก�ำหนด

N/A   ร้อยละ 100

9

ร้อยละ 100

5.000

3

ร้อยละ 100

5.000

1.3

ระดับความส�ำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Readiness)

1.3.1 ร้อยละความส�ำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัย N/A
ด้านนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

N/A   ร้อยละ 100

3

ร้อยละ 100

5.000

2

N/A

10

N/A

1.000

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

N/A

ร้อยละ 75

มิติภายใน (น�้ำหนัก : ร้อยละ 30)

30

4.218

1.27

มิติภายใน : มิติด้านการประเมินประสิทธิภาพ (น�้ำหนัก : ร้อยละ 15)

15

3.535

0.53

3

ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

3

ระดับ 5

5.000

4

ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2.5

ระดับ 1

1.000

4.1

ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

N/A

N/A

ระดับ 5

1

ร ะ ดั บ

1

1.000

4.2

ร้ อ ยละความส� ำ เร็ จ ของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย N/A
รวม 6 เดือนแรก

N/A

ระดับ 5

0.5

ร ะ ดั บ

1

1.000

4.3

ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม 12 เดือน N/A

N/A

ระดับ 5

0.5

ร ะ ดั บ

1

1.000

4.4

ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

N/A

ระดับ 5

0.5

ร ะ ดั บ

1

1.000
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ล�ำดับที่

ข้อมูลพื้นฐาน

เป้าหมาย น�้ำหนัก
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 (ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

12 เดือน
ผลงาน

คะแนนประเมินตนเอง

5

ระดับความส�ำเร็จของปริมาณผลผลิตทีท่ ำ� ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย N/A
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

N/A

ระดับ 5

2.5

ระดับ 5

5.000

6

ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน N/A
ของส่วนราชการปีงบประมาณ 2556

N/A

ระดับ 5

3

ระดับ 3

3.675

7

ระดับความส�ำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ

N/A

ระดับ 5

4

ระดับ 5

5.000

N/A

มิติภายใน : มิติด้านการพัฒนาองค์การ (น�้ำหนัก: ร้อยละ 15)

15

0.049

8

ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

N/A

N/A

ระดับ 5

5

ระดับ 5

5.000

8.1

ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานลักษณะส�ำคัญขององค์การ

N/A

N/A

  ระดับ 5

2

ระดับ 5

5.000

8.2

ส่ ว นต่ า งความเห็ น และความส� ำ คั ญ ต่ อ ความพึ ง พอใจในการพั ฒ นา N/A
บุคลากร

N/A

  ระดับ 5

1.5

ระดับ 5

5.000

8.3

ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร

N/A

N/A

  ระดับ 5

1.5

ระดับ 5

5.000

9

ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

N/A

N/A

ระดับ 5

3

ระดับ 4

4.500

9.1

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�ำคัญต่อความพึงพอใจของผุ้ใช้ N/A
งานสารสนเทศ

N/A

ระดับ 5

1.5

ระดับ 4

4.000

9.2

จ�ำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

N/A

N/A

ระดับ 5

1.5

ระดับ 5

5.000

10

ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

N/A

N/A

ระดับ 5

3

ระดับ 5

5.000

10.1

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�ำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา N/A
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

N/A

ระดับ 5

1.5

ระดับ 5

5.000

10.2

ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

N/A

N/A

ระดับ 5

1.5

ระดับ 5

5.000

11

ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการสร้างความโปร่งโสในการ N/A
ปฏิบัติราชการ

N/A

ระดับ 5

4

ระดับ 5

5.000

รวม

100

คะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

0.74

417.53
4.175

=  N/A
= 1.00-1.49
= 1.50-2.49
  =  2.50-3.49
= 3.50-4.49
=  4.50-5.00
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ส่วนที่

2

ผลการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2556

ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556
จากภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามก�ำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2545 ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยการใช้
พลังงานปรมาณูในทางสันติ เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู ประสานงานและ
ด�ำเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกรณีกบั องค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ ประสานงานและ
ด�ำเนินการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู รวมทั้งด�ำเนินการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศให้เป็นที่แพร่หลาย โดย
ในปีงบประมาณ 2556 มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัย

1. งานก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
		
1.1 ด�ำเนินการรับค�ำขออนุญาตของหน่วยงานทีข่ อน�ำเข้า/ส่งออกราชอาณาจักร ขอผลิต ครอบครองหรือใช้ซงึ่ วัสดุ
กัมมันตรังสีมาตรวจสอบ ประเมินและน�ำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอย
ได้ ออกใบอนุญาตหน่วยงานต่างๆ จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,020 ฉบับ
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ด้าน
การแพทย์
อุตสาหกรรม
ศึกษาวิจัย
อื่นๆ
รวม

ครอบครอง (ฉบับ)
106
313
76
5
500

น�ำเข้า (ฉบับ)
125
212
22
359

ส่งออก (ฉบับ)
40
121
161

รวม (ฉบับ)
271
646
98
5
1,020

		
1.2 ด�ำเนินงานรับค�ำขออนุญาตของหน่วยงานที่ผลิตหรือใช้พลังงานจากเครื่องก�ำเนิดรังสี ประเมินและน�ำเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องก�ำเนิดรังสี จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,030 ฉบับ
ด้าน
การแพทย์
อุตสาหกรรม
รักษาความปลอดภัย
ศึกษาวิจัย
รวม

จ�ำนวนใบอนุญาต (ฉบับ)
703
309
18
1,030

		
1.3 ด�ำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี จ�ำนวนทั้งสิ้น 572 แห่ง
ด้าน
การแพทย์
อุตสาหกรรม
ศึกษาวิจัย
เอกซ์เรย์
รวม
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จ�ำนวนสถานปฏิบัติการ (แห่ง)
110
243
110
109
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1.4 การเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉกุ เฉินทางรังสี และการซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ
ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้มีการน�ำเอาวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ทั้งทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตร เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำงานที่ผิดพลาดจนก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุทางรังสีทั้งในสถานประกอบการ หรืออุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึน้ จากการขนส่งวัสดุกมั มันตรังสี จนส่งผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูป้ ฏิบตั งิ าน สถานประกอบการและประชาชนใน
พืน้ ทีเ่ กิดเหตุ ถึงแม้วา่ จะมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยทางรังสีทดี่ แี ล้วก็ตาม ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ (ปส.) โดยกองบริหาร
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทหาร ต�ำรวจ เป็นต้น
ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้น จ�ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
			 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 75 คน

			 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2556 ณ ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน
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			 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ณ ภัตตาคารง้วนเฮง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ จ�ำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 53 คน

			 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 57 คน

			 การร่วมฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2556 (Crisis Management Exercise : C – MEX 2013)
ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ (ปส.) ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2556 (Crisis
Management Exercise, CMEX – 13) เมื่อวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยส�ำนักงานสภาความ
มัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในทุกภาคส่วนกรณีเกิดเหตุวกิ ฤตการณ์ระดับชาติทมี่ คี วามร้ายแรง
ยิ่ง จึงจ�ำเป็นที่จะต้องบูรณาการร่วมกันในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่งมีแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 และแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับ
กระทรวง 17 ด้าน โดยส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรับผิดชอบด้านนิวเคลียร์และรังสี ดังนั้นการฝึกในครั้งนี้จึงเป็นการทดสอบ
แผนการเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นบริเวณกว้าง
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ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย การเตรียมการวางแผนและจัดท�ำสถานการณ์
ฝึกการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในที่บังคับการ (Command Post Exercise, CPX) การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกซ้อมภาค
สนาม (Field Training Exercise, FTX) โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะท�ำให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามแผนที่ก�ำหนดว่าสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้จริงหรือไม่ เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั อิ ย่างไรบ้าง เพือ่ น�ำไปวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบตั งิ านและการแก้ไข
แผนที่เกี่ยวข้องต่อไป

			 การฝึกซ้อมปฏิบัติการภาคสนามประจ�ำประเทศไทยกรณีพบวัสดุกัมมันตรังสีที่ท่าเรือแหลมฉบัง (FTX)
ส�ำนักงาน Second Line of Defense คณะบริหารความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวงพลังงาน
สหรัฐอเมริกา กรมศุลกากร ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการฝึกซ้อมขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆ ที่เข้า
ร่วมการฝึกซ้อมได้แสดงศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์จ�ำลอง จ�ำนวน 2 สถานการณ์ อันได้แก่ ความพยายามส่งออกต้น
ก�ำเนิดรังสีที่ไม่มีเจ้าของ และความพยายามส่งออกวัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่มีการอ�ำพรางมาในตู้สินค้า การฝึกซ้อมภาคสนามนี้จะ
เน้นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบและขีดความสามารถ ของกรมศุลกากร ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และยังรวมไป
ถึงกิจกรรมขององค์กรอื่นๆ ที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆตามที่ถูกก�ำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดย
ท�ำการฝึกซ้อม ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2556
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2. งานก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
		 2.1 การตรวจสอบความปลอดภัยเครือ่ งปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1
ด� ำ เนิ น การตรวจสอบความปลอดภั ย การ
ใช้งานเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1 และได้วางแผน
การพัฒนาการตรวจสอบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปวว.1/1
ที่ก�ำลังเดินเครื่องใช้งานตามอายุการใช้งาน และแนวทางการ
ตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะสร้างในอนาคต
เพือ่ ให้การตรวจสอบความปลอดภัยเครือ่ งปฏิกรณ์ปรมาณูวจิ ยั
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยด�ำเนินการตรวจสอบ
จ�ำนวน 289 รายการ
		 2.2 พัฒนาระบบก�ำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์
นอกจากมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่องแล้ว ยังมีการพัฒนาการก�ำกับดูแลความปลอดภัยให้
เป็นบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic
Energy Agency : IAEA) เป็นผูว้ างแนวทางการด�ำเนินการในหลัก
สากลให้เป็นแนวปฏิบัติแก่ประเทศสมาชิกที่ใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้ เพื่อให้การก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและมั่นใจของประชาชน
และประชาคมโลกในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
3. งานด้ า นการสนั บ สนุ น การก� ำ กั บ ดู แ ลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
		 3.1 การเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศ
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ผ่านมาหลายครั้งใน
อดีต ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่
เชอร์โนบิล ประเทศสหภาพโซเวียตในอดีต หรือเหตุการณ์
อุบัติเหตุที่ทรีไมล์ไอร์แลนด์ ของสหรัฐอเมริกา และล่าสุด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท�ำให้
เกิ ด ปั ญ หาการปนเปื ้ อ นของสารรั ง สี ที่ แ พร่ ก ระจายออกสู ่
สิง่ แวดล้อมเป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ ทางอากาศ และทางทะเล สารรังสี
ที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถแพร่กระจายไปได้ไกล ครอบคลุมพื้นที่
หลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในกรณีการระเบิดของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เชอร์โนบิล ก็ได้รับการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่ามีสารรังสี
ทีแ่ พร่กระจายเข้าสูพ่ นื้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย โดยส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ สามารถตรวจสอบปริมาณรังสีเพิ่มขึ้นได้
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จากตัวอย่างฝุน่ กัมมันตรังสีทเี่ ก็บ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้
การใช้ประโยชน์จากสารรังสีในประเทศไทยที่มีปริมาณสูงขึ้น
ทุกปี ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสีขึ้นได้
ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ  จึงมีแนวคิดทีจ่ ะ
พัฒนาเครือข่ายของสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่
มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจ ติดตาม ปริมาณรังสีได้
ดียิ่งขึ้น ซึ่งหลักการในการพัฒนานี้จะเน้นไปที่การจัดตั้งสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ และใต้น�้ำเพิ่มในต�ำแหน่งที่ได้
รับการประเมินแล้วว่ามีความจ�ำเป็น โดยการเลือกต�ำแหน่ง
และสถานที่ในการจัดตั้งสถานีเพิ่มจะค�ำนึงถึงความเสี่ยงของ
พืน้ ที่ (ปริมาณการใช้สารรังสี) จ�ำนวนประชากรและขนาดของ
ชุมชน ทิศทางของกระแสลมและกระแสน�้ำ ความเป็นตัวแทน
ของภูมิภาค และความพร้อมของสาธารณูปโภค การเฝ้าระวัง
ภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้ด�ำเนินการและพัฒนามาอย่างต่อ
เนื่อง ดังนี้ โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้มีการพัฒนาสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีทางอากาศ จ�ำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
สงขลา และกรุงเทพฯ ปีงบประมาณ 2554 จัดตั้งสถานีเฝ้า
ระวังภัยทางรังสีทางอากาศเพิ่มอีกจ�ำนวน 4 สถานี ได้แก่
อุบลราชธานี ตราด ระนอง และพะเยา ปีงบประมาณ 2555
จัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทางอากาศเพิ่มอีก จ�ำนวน
4 สถานี ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี สกลนคร ระยอง และจัดตั้ง
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น�้ำ จ�ำนวน 2 สถานี ได้แก่ ระยอง
ภูเก็ต และปีงบประมาณ 2556 จัดตัง้ สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ทางอากาศเพิ่มขึ้นอีก 3 สถานี ได้แก่ เชียงราย หนองคาย และ
ภูเก็ต โดยบูรณาการงานกับหน่วยงานในภูมภิ าค ขอใช้สถานที่
จัดตัง้ สถานีเพิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวังส�ำคัญ เช่น บริเวณชายแดน
ด้านต่างๆ ของประเทศไทย และปรับปรุงสถานีให้สามารถส่งค่า
ปริมาณรังสีที่ตรวจวัดจากสถานีต่างๆ มายังศูนย์เฝ้าระวังภัย
ทางรังสี ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ตามเวลาจริง (Real
Time) จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ท�ำให้ศูนย์เฝ้าระวังภัย
ทางรังสีมปี ระสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจและเตือนภัยมากยิง่ ขึน้
อันจะท�ำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีระบบการ
เฝ้าระวังภัยทางรังสีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การ
เฝ้าระวังและการเตือนภัยทางรังสีของประเทศไทยครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีแผนที่จะขยายเครือ
ข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยเพิ่มขึ้น และจะยกระดับเข้าสู่เครือข่าย
การเฝ้าระวังภัยทางรังสีระดับนานาชาติต่อไป
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ระบบเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาในอากาศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต
ระบบเป้าตรวจระดับรังสีแกมมาในอากาศ

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลกองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
บางเขน กรุงเทพฯ
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แผนที่แสดงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี

ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติได้จดั ตัง้ สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ
จ�ำนวน 12 สถานี และสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในน�ำ้ จ�ำนวน 2 สถานี
เพื่อเฝ้าระวังการด�ำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ประชาชนและสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ

24
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สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี (ใต้น�้ำ)
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3.2 การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ได้ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างน�้ำ ดิน เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ข้าว ฯลฯ จากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยปีงบประมาณ
2556 ตรวจวัดตัวอย่างทั้งสิ้น จ�ำนวน 780 ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี โดยรวมยังไม่พบความผิดปกติของระดับ
กัมมันตภาพรังสีในสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย และปัจจุบนั ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการศึกษาเพือ่ หาแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเี่ หมาะสมเพือ่ เลือกใช้ในการประเมินผลการได้รบั รังสีจากสิง่ แวดล้อมของกลุม่ เสีย่ งและประชาชนทัว่ ไป

ชนิดตัวอย่าง

จ�ำนวนตัวอย่าง

จ�ำนวนรายการและจุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ

737

จ�ำนวนรายการและจุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมรอบศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
องครักษ์

43

รวม

780
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		 3.3 การประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย
ได้ด�ำเนินการวิเคราะห์และประเมินค่าปริมาณรังสีในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีในสถานปฏิบัติการ
ที่ขออนุญาตใช้รังสีชนิดไม่ปิดผนึกทั่วประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจวัด เทคนิคการตรวจวัด และจัดระบบการตรวจวัด ปรับเทียบเครื่องมือวัดและอื่นๆ
นอกสถานที่ตามที่หน่วยงานร้องขอ เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำและโปรแกรมการค�ำนวณใน
การตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองได้ และมีข้อมูลพื้นฐานการ
ได้รับรังสีจากภายในร่างกายของประชาชนไทย ท�ำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการใช้นิวเคลียร์และรังสี
ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 มีจ�ำนวน 426 รายการ
กิจกรรม

จ�ำนวน (รายการ)

ตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีด้วยเทคนิค organ countig

314

ตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีในตัวอย่างปัสสาวะด้วยเทคนิค alpha spectrometry

76

ตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีด้วยเทคนิคอื่นๆ

36

รวม

426

		 3.4 การพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออนแห่งชาติ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
เดียวที่มีหน้าที่ควบคุมและก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ และได้ด�ำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสี
และวัสดุอ้างอิงรังสี (NSRL) ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสี
ระดับสูง (HDCL) และห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ ส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL)
เพือ่ ให้บริการสอบเทียบเครือ่ งวัดรังสี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างสมบูรณ์
ซึ่งมีผลให้ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานมาตรฐานด้าน
การวัดในระดับนานาชาติ โดยเข้าเป็น
สมาชิกของ Asia Pacific Metrology
Programme (APMP) อย่ า งเป็ น
ทางการ และได้รับการรับรองห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารสอบเที ย บเครื่ อ งวั ด รั ง สี
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีผล
ท�ำให้ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานมาตรฐานด้านการวัดใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องวัดรังสีและส่ง
มาสอบเทียบที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับเครื่องวัดรังสี และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต้นก�ำเนิดรังสี เพื่อให้มีความ
เข้าใจด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีสถิติการสอบ
เทียบเครื่องวัดปริมาณรังสี ดังนี้
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace
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ชนิด

จ�ำนวนเครื่องวัดปริมาณรังสี (เครื่อง)

เครื่องส�ำรวจรังสี (Survey meter)

389

มาตรวัดรังสีแบบพกพา (pocket dosimeter)

175

สารอ้างอิงทางรังสี (NSRL)

-

เครื่องวัดความเปรอะเปื้อน (NSRL)

14

โดสคาลิเบรเตอร์ (NSRL)

-

73
เครื่องวัดปริมาณรังสี (HDCL)
รวม
651
		
		 3.5 การทดสอบความช�ำนาญด้านการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสี และการวัดรังสีในทางการแพทย์
ได้ด�ำเนินการสอบเทียบเครื่องวัดโดสคาลิเบรเตอร์ที่ใช้ในงานในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของสถานปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ภายในประเทศ เพื่อให้สามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานสากลโดยเฉพาะในสถานปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ โดยการปรับเทียบ/สอบเทียบมาตรฐานเครือ่ งวัดระดับรังสี (Survey meter) เครือ่ งวัดรังสีชนิดพกพาได้ (Pocket
dosimeter) และเครื่องวัดปริมาณรังสีระดับสูง (High-Dose Dosimeter) เพื่อสนับสนุนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความต้องการผลการสอบเทียบเครื่องมือเหล่านี้เป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบัน
ทุกหน่วยงานที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จะต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือทุกชนิด
อย่างต่อเนื่อง จึงจะไม่ขัดต่อข้อก�ำหนดคุณภาพ การทดสอบความช�ำนาญช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการได้ และยกระดับ
งานบริการของภาครัฐให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล สามารถอ้างอิงสอบย้อนกลับไปยังการวัดหรือมาตรฐานระดับนานาชาติได้
และยังได้ดำ� เนินโครงการควบคุมคุณภาพเครือ่ งวัดโดสคาลิเบรเตอร์ทใี่ ช้งานทัว่ ประเทศ ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่างยัง่ ยืน
โดยติดตามผลการทดสอบและสอบเทียบของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกในเครือข่ายโดสคาลิเบรเตอร์เป็นประจ�ำทุกปีเป็น
ภารกิจที่สนับสนุนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้รังสีทางการแพทย์ ในงานรังสีวินิจฉัย ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
เชือ่ มัน่ และก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
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ด้านการเสนอแนะนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

1. การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
ได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปรมาณูเพือ่ สันติ พ.ศ.2555/2559 เพือ่ เป็นการรองรับการทีป่ ระเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 รวมทัง้ เพือ่ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางของ ส�ำนักงานปรมาณู
เพือ่ สันติ (พ.ศ.2555-2559) ประกอบกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ได้จัดท�ำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ดังนั้น ปส.ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านก�ำกับดูแล
การใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งก�ำหนดวิสัยทัศน์ของ ปส. คือ “เป็นหนึ่งในองค์กรก�ำกับการใช้พลังงานปรมาณู
ที่เป็นเลิศในอาเซียน” (To be one of the excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) ซึ่งการด�ำเนินการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ มุง่ ให้เกิดการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พัฒนาขีดความสามารถเดิมทีม่ อี ยู่ หรือสร้างขีดความสามารถใหม่ให้เกิดขึน้ แก่องค์กร อันได้แก่ ขีดความสามารถใน
การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการครอบครองและ
การใช้สารกัมมันตรังสี ขีดความสามารถในการติดตามพัฒนาประยุกต์ใช้ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ขีดความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
ขีดความสามารถในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะอย่างถูกต้อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.25572561” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

ค�ำอธิบายภาพ : การประชุม “การระดมความคิดเห็นร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานปรมาณู
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2556
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ด้านการสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด�ำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อขยาย
เครือข่ายการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ ให้เกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณะอย่างประชาชนส่วนใหญ่ ให้มคี วามตระหนักและความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สร้างเครือข่ายเรียนรู้ระดับชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้มาตรการต่าง ๆ โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์
ซีดี-รอม การแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
กิจกรรม
ผลิตเอกสารเผยแพร่และแผ่นพับต่างๆ

จ�ำนวน (รายการ/คน)
11 รายการ

สื่อวิทยุ

185 ครั้ง

สื่อโทรทัศน์

75 ครั้ง

ข่าวหนังสือพิมพ์/สื่อพิมพ์อื่นๆ

80 ครั้ง

จัดงานแถลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ
สื่อมวลชนสัญจร
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2. การจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
- ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ “รักอะตอม” ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 5 จังหวัด
คือ ตาก, สงขลา, อุดรธานี, ยโสธร และ น่าน
- ค่ายเยาวชนอาเซียน “รักอะตอม” จังหวัดชลบุรี

จ�ำนวน (คน)
982 คน
56 คน

เวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ
- ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 4 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช แพร่ อุบลราชธานี และ
ปราจีนบุรี
กิจกรรมรณรงค์ “อยู่ปลอดภัยกับรังสี”

748 คน
12 แห่ง / 1,049 คน

จัดแสดงนิทรรศการสัญจร

32 ครั้ง / 68,440 คน
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ด้านนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
ส� ำ นั กงานปรมาณูเ พื่อสันติ   มีหน้าที่ใ นการเป็นผู้ประสานงานแห่งชาติในการใช้พลังงานปรมาณูในทางสั น ติ
เพือ่ อนุวตั กิ ารตามสนธิสญ
ั ญา พันธกรณีกบั องค์กรระหว่างประเทศ รวมทัง้ ด�ำเนินการประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) และองค์กรต่าง ๆ แบ่งเป็น
1. พันธกรณีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1.1 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA)
1.2 ความตกลงการร่วมมือส่วนภูมิภาค (Regional Cooperative Agreement : RCA)
1.3 สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty : NPT)
1.4 สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดภัยอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southest Asia Nuclear
Weapon-Free Zone Treaty : SEANWFZ)
1.5 ส�ำนักงานคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา (The Comision Nacio nal de
Energia Atomica : CNEA)
1.6 สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT)
1.7 กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy : U.S.DOE)
1.8 คณะกรรมาธิการด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งประเทศแคนาดา (Canadian Nuclear Safety
Commission : CNSC)
1.9 คณะกรรมาธิการก�ำกับดูนิวเคลียร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The Nuclear Regulatory Commission of
the United States of America : U.S.NRC)
2. โครงการความร่วมมือในอนาคต ซึ่งอยู่ในระหว่างด�ำเนินการมี ดังนี้
2.1 เครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ (ASEAN Network of
Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM)
2.2 Instrument on Nuclear Safety Cooperation (INSC) ของสหภาพยุโรป (EU)
2.3 ความตกลงเพื่อความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
เกาหลี (Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom
of Thailand for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy)
2.4 พิธเี พิม่ เติมสาร (Additional Protocal) แห่งความตกลงว่าด้วยการพิทกั ษ์ความปลอดภัยวัสดุนวิ เคลียร์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Safeguards Ageement)
การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ประเทศไทย ได้รับความช่วยเหลือกลับมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
การส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ค�ำปรึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมฝึกอบรมระยะยาว ฝึกอบรมระยะสั้น ดูงานทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่องมือฯ และทุนวิจัย เป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับในส่วนของ CTBT นั้น ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือ
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ และความช่วยเหลือด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นตลอดจนการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชุมต่าง ๆ

ด้ า นการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ล
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ปัจจุบัน ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยให้งานก�ำกับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณูมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากงานด้านกฎหมายต้องใช้กระบวนการ และขั้นตอนที่ยุ่งยาก ดังนั้น
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงต้องระดมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร วิชาการ และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะผลักดันให้
กฎหมายต่าง ๆ สามารถน�ำมาสู่การบังคับใช้โดยเร็ว
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ส่วนที่

3

ผลงานส�ำคัญ
ในรอบปีงบประมาณ 2556

การพัฒนางานก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ด้วยระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ IAEA-GS-R-3
มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากล ทีอ่ งค์กรธุรกิจทัว่ โลกให้ความส�ำคัญ เพือ่ ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และ
ความมีประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานภายในองค์กร ดังนัน้ การจัดท�ำระบบการประกันคุณภาพงานก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ นับเป็นเครื่องมืออันส�ำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพที่ดี มีการด�ำเนินงานที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากล
ดังนั้น ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำระบบงาน
และบริหารงานคุณภาพตามข้อก�ำหนดของระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชั่น 2008 เป็นหลัก และเพิ่มเติมข้อก�ำหนด
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA GSR-3 ที่สอดคล้องและมีความสัมพันธ์ลงไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
ระบบ มีคณ
ุ ภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา่ กระบวนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์บรรลุ
วัตถุประสงค์ความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้เริ่มด�ำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552

ความสอดคล้องของข้อก�ำหนด IAEA-GS-R-3
และมาตรฐาน ISO 9001:2008
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จากการน� ำ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ และ
มาตรฐานของ IAEA มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ดัง
กล่าวในปัจจุบัน จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการ
ต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดย
ผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ทางส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อย่างเป็นทางการเมือ่
วันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งการด�ำเนินการต่อไปคือการ
ขับเคลื่อน และรักษาระบบให้สามารถด�ำเนินการตาม
มาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ อันจะส่ง
ผลให้การก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของ
ประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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โครงการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศ
ด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์ของอาเซียน
ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ปัจจุบันปัญหาการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามต่อโลก
เป็นอย่างมาก ทุกประเทศในโลกมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของ
การก่อการร้ายได้เท่า ๆ กัน ไม่ว่าประเทศเล็กหรือใหญ่ แม้แต่
ประเทศทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นความขัดแย้ง ก็ยงั มีโอกาสถูกภัยนีค้ กุ คาม
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีน่ านาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
ให้ความส�ำคัญมาก คือ การก่อการร้ายที่ใช้อาวุธที่มีอ�ำนาจ
ท�ำลายล้างสูง ได้แก่อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี และอาวุธนิวเคลียร์
อาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ที่ทุกประเทศให้ความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาวุธอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูงอย่างอืน่ ทุกประเทศมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้วสั ดุนวิ เคลียร์ตกไปอยูใ่ นมือผูก้ อ่ การร้ายหรือ
องค์การก่อการร้าย แต่ถึงแม้จะมีการป้องกันอย่างดีอย่างไร
ก็ตามโอกาสที่วัสดุนิวเคลียร์จะตกไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายก็
ยังคงมีอยู่ และหากวัสดุนวิ เคลียร์นนั้ ถูกน�ำไปใช้ประกอบอาวุธ
นิวเคลียร์ ความหายนะทีไ่ ม่อาจประเมินได้คงเกิดแก่ประชาคม
โลกอย่างแน่นอน
การลักลอบถ่ายโอนวัสดุนิวเคลียร์จากประเทศหนึ่ง
ไปยังประเทศหนึง่ โดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะประเทศทีม่ คี วาม
ต้องการแต่ไม่โปร่งใสในการใช้กฎหมายบังคับ ท�ำให้ประเทศ
อื่นๆ จ�ำเป็นต้องหามาตรการในการเฝ้าระวัง
การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ที่อาจมีการลักลอบ
อย่างผิดกฎหมาย ต้องมีความแม่นย�ำ และรวดเร็วในการตรวจ
พิสูจน์ และประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงกันควรมีความร่วมมือ
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กันอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ในด้านการข่าวและความแม่นย�ำรวดเร็วใน
การตรวจพิสูจน์ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาค
การด�ำเนินการตรวจพิสจู น์ จ�ำเป็นต้องใช้วธิ วี เิ คราะห์
หลากหลายแนวทางที่มีความถูกต้องแม่นย�ำ  และเชื่อถือได้
การค้นคว้าวิจัยต้องด�ำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นค้นคว้าข้อมูล
วิธีวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปจากสารมาตรฐาน
ที่ทราบค่าแน่นอน น�ำผลที่ได้จากแต่ละวิธีมาสรุปหาแนวทาง
วิจยั ทีเ่ หมาะสมกับตัวอย่างวัสดุนวิ เคลียร์ทไี่ ด้จากในธรรมชาติ
และหรือที่มาจากกระบวนการที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น โดยมี
การรวบรวมตัวอย่างวัสดุนิวเคลียร์จากสถานที่ต่างๆ ภายใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงทาง
นิวเคลียร์ของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน
บุคลากร หรือประชาชนทั่วไป โดยอุปกรณ์และวิธีการในการ
ตรวจพิสูจน์ต้องใช้เครื่องมือที่มีความแม่นย�ำสูงและอาศัย
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการแปลผล ซึ่งในแถบภูมิภาคอาเซียน
ยังไม่มีห น่ว ยงานหรือศูนย์ค วามเป็นเลิศ ด้านนี้โดยเฉพาะ
ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติจงึ มีแนวคิดทีจ่ ะจัดตัง้ ศูนย์เครือข่าย
ความเป็นเลิศด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ โดยได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลในปี 2556 จ�ำนวนกว่า 8 ล้านบาท และ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน CBRN Centre of Excellence
ประจ�ำภูมิภาคอาเซียน ในการจัดหาเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
กายภาพ และทุนฝึกอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ทั้งในและต่างประเทศ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จัดท�ำฐานข้อมูลการลักลอบของวัสดุ
นิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อมูลการลักลอบในระดับนานาชาติ
2. เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ใ น
ธรรมชาติของประเทศไทย
3. เป็นศูนย์การเรียนรูข้ องการตรวจพิสจู น์
วัสดุนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2556
1. ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณโครงการเกือบทุกรายการ (ยกเว้น ICP-MS) ใช้งบประมาณไปเกือบ 100% ของที่ตั้งไว้
2. ส�ำหรับ ICP-MS เนื่องจากมีการปรับแก้ขอบเขตของงาน จากคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ เป็นเหตุให้บริษัทสามารถยื่นซองโดยใช้รุ่นที่ด้อยกว่าเข้ามาแข่งขันราคาได้ จึงใช้งบประมาณไปเพียง 60% ของ
ที่ตั้งไว้
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์สิ้นเปลือง เอกสารวิชาการ
4. ประชุมหารือการด�ำเนินงานโครงการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ (Nuclear Forensics Kick off Meeting)
ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2556 ณ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้รับความช่วยเหลือ
ทัง้ ในด้านการสนับสนุนทางด้านเงินทุนเพือ่ จัดสรรเครือ่ งมืออุปกรณ์และการอบรมเทคนิคความรูพ้ ฒ
ั นาบุคลากรส�ำหรับงานด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ จากหน่วยงาน Joint Research Centre และสถาบัน Institute of Transuranium Elements
ฝ่าย Nuclear Safeguards and Forensics
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5. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ National Nuclear Security Administration กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา และ Joint
Research Centre-European Commission จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2nd ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop
on Enhancing Regional Capacity-Building to Strengthen Nuclear Forensics ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

6. จัดส่งผูแ้ ทนจากหน่วยงานด้านการก�ำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี และหน่วยงานด้านการพิสจู น์หลักฐาน ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Training on Radiological Crime Scene Management (RCSM) ณ เมือง
Karlsruhe ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2556
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ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
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โครงการศึกษาและก�ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ความเป็นมาและความส�ำคัญ
หากแบ่งวัสดุกมั มันตรังสีจากต้นก�ำเนิด จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ วัสดุกมั มันตรังสีทมี่ นุษย์ผลิต
ขึ้น ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู และวัสดุกัมมันตรังสีที่มีต้นก�ำเนิดจากธรรมชาติ หรือเรียกว่า
“วัสดุกมั มันตรังสีทเี่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ” อันได้แก่วสั ดุทปี่ ระกอบด้วยนิวไคลด์รงั สีทมี่ าจากอนุกรมยูเรเนียม – 238
และทอเรียม – 232 และโพแทสเซียม – 40
การด�ำเนินการอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การส�ำรวจและผลิตน�้ำมัน การแปรสภาพแร่บางชนิด การผลิต
ธาตุหายาก ฯลฯ   ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาจท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชนได้
รับรังสีจากการด�ำเนินการนั้น การน�ำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรสภาพหรือการด�ำเนินการกับวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ในอุตสาหกรรมบางอย่างนั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติทปี่ ระกอบอยูใ่ นวัตถุดบิ ตรงกันข้าม วัสดุกมั มันตรังสีทปี่ ระกอบอยูใ่ นวัตถุดบิ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการไม่
ต้องการและไม่ประสงค์ทจี่ ะให้มอี ยูใ่ นวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ แต่หลีกเลีย่ งไม่ได้หรือหลีกเลีย่ งได้ยาก ดังนัน้ การด�ำเนินการ
กับวัสดุเหล่านี้ ซึง่ มักจะท�ำให้เกิดของเหลือหรือกากกัมมันตรังสีปริมาณหลายตันต่อปีตอ่ กิจกรรม จึงต้องมีมาตรฐานใน
การด�ำเนินการเพือ่ ควบคุมอันตรายทางรังสีทอี่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ฏิบตั งิ าน ประชาชน และสิง่ แวดล้อม หลายอุตสาหกรรม
ได้มีการด�ำเนินการมานานแล้ว เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การแปรสภาพแร่เพื่อสกัดเอาโลหะ
บางชนิด ฯลฯ โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มคี วามตระหนักถึงอันตรายทางรังสีและได้มมี าตรการควบคุมอันตรายจากวัสดุ
เหล่านี้ ถึงแม้วา่ มาตรการส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการทีไ่ ม่ได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารควบคุมอันตรายทางด้านรังสี แต่เป็นมาตรการ
ควบคุมอันตรายในการท�ำงาน เช่น อันตรายจากสารเคมี อันตรายจากไฟไหม้ อันตรายจากการระเบิด อันตรายจาก
การท�ำงานในโรงงาน ฯลฯ อย่างไรก็ดี มาตรการเหล่านี้ ก็สามารถช่วยลดอันตรายทางรังสีไปพร้อมกันได้ในระดับหนึ่ง
การก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลาย
หน่วยงานและเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับ อย่างไรก็ดี ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลเรือ่ งรังสีของประเทศ จึงมีหน้าทีใ่ นการควบคุมดูแลการด�ำเนินอุตสาหกรรมเหล่านี้ ในการควบคุมดูแล
อันตรายทางรังสีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องประสานกับหน่วยงานอื่นของรัฐ และต้องสอดคล้องกับกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการทับซ้อนกันหรือท�ำให้เกิดช่องว่างในการก�ำกับดูแล
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติอยู่ระหว่างการร่างกฎ ระเบียบในการดูแลเรื่องนี้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการกับวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น ส่วนใหญ่ได้มาจากการส�ำรวจในต่าง
ประเทศ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยนั้นค่อนข้างจ�ำกัด จึงต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบ
ในการพิจารณาก�ำหนดกฎ ระเบียบในการก�ำกับดูแล
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ลักษณะการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินการเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับกัมมันตภาพจ�ำเพาะของนิวไคลด์รังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่
สาธารณะและพื้นที่อุตสาหกรรม พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอ ความคิดเห็น และประเด็นปัญหา จากผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอันตรายจากการด�ำเนินอุตสาหกรรม พร้อมทั้งได้
เริ่มร่างกฎ ระเบียบ และแนวทางในการก�ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีประเภทนี้ไปพร้อมกันด้วย

เก็บตัวอย่างดินแดงในพื้นที่เหมืองถ่านหิน

เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เหมืองถ่านหิน
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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การเก็บตัวอย่างถ่านหินลิกไนต์

กองหางแร่จากการคัดแยกแร่ทางกายภาพ เพื่อรอการคัดแยกใหม่

ผลการด�ำเนินงาน

มี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ในพื้ น ที่ 2 หมู ่ บ ้ า นใน
2 จังหวัดทางภาคใต้ และเก็บตัวอย่างวัสดุในโรงงานแต่งแร่
1 แห่ง เหมืองถ่านหิน 1 แห่ง และโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ถ่านหิน 1 แห่ง รวมตัวอย่างทั้งสิ้นประมาณ 200 ตัวอย่าง
ข้อมูลที่ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมและสรุป ในเบื้องต้น
สรุปได้ว่า ระดับกัมมันตภาพจ�ำเพาะของนิวไคลด์รังสีใน
ตัวอย่างที่เก็บมานั้น อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับข้อมูลจาก
การส�ำรวจและได้ถูกรายงานไว้ในเอกสารหลายฉบับของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ส่วนแนวทาง
การก�ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
นั้นอยู่ในขั้นตอนการร่าง
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แผนการด�ำเนินงานต่อไป

ร่างแนวทางการก�ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
ปี 2557 ส่วนรายละเอียดทางด้านเทคนิคอืน่ เช่น การจัดการ
กากกัมมันตรังสี การน�ำของเหลือไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ
การช�ำระล้างการเปรอะเปือ้ น ฯลฯ ก็จะต้องมีการศึกษาใน
รายละเอียดต่อไป
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โครงการตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยจากรังสีกระเจิง
ของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด Portable ในโรงพยาบาล
ความเป็นมาและความส�ำคัญ
เครื่ อ งเอกซเรย์ วิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ มี ห ลาย
ประเภท ตามลักษณะและเทคนิคทางการแพทย์ที่จะใช้งาน
ส่วนใหญ่จะติดตัง้ ภายในห้องทีม่ กี ารออกแบบทางวิชาการให้มี
การป้องกันรังสีเพียงพอส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทางรังสี และบุคคล
ภายนอกห้องใกล้เคียง จากการตรวจก�ำกับดูแลความปลอดภัย
การใช้รังสีจากเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยของสถานปฏิบัติการ
ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พบว่ามีหลายแห่งที่มีความเสี่ยงในการได้รับ
รังสีในขณะปฏิบัติงาน และส่วนใหญ่สามารถหาทางป้องกัน
รังสีได้ตามค�ำแนะน�ำ  แต่ส�ำหรับการใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ชนิด Portable ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ น�ำไปใช้ที่เตียงผู้ป่วย
ตามอาคารพักผู้ป่วยในบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลนั้น
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและบุคลากรที่อยู่ใกล้เคียง มีความเสี่ยง
สูงในการได้รับรังสีมากที่สุด และป้องกันรังสีได้ยาก เนื่องจาก
มีข้อจ�ำกัดของสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคใน
การป้องกันรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและบุคลากรที่อยู่
ใกล้เคียง การตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการประเมินรังสี
ประจ�ำตัวบุคคลของหน่วยงาน พบว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสีกับ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด Portable ได้รับรังสีเป็นประจ�ำ 
บางคนได้รับรังสีเกินเกณฑ์ก�ำหนด ท�ำให้เกิดความกังวลเกี่ยว
กับปริมาณรังสีทไี่ ด้รบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน
อื่น ๆ และบุคลากรที่อยู่ใกล้เคียง จะมีความวิตกกังวลทุกครั้ง
ที่มีการปฏิบัติงานใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด Portable
จึงมีหน่วยงานรังสีในโรงพยาบาลหลาย ๆ แห่งน�ำปัญหาดังกล่าวนี้
มาปรึกษาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ของส�ำนักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติบ่อยครั้ง เพื่อขอข้อแนะน�ำในการป้องกันรังสี
เพื่อให้การใช้รังสีจากเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการ
แพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการรักษา
ผู้ป่วย ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยกลุ่มก�ำกับดูแลความ
ปลอดภั ย การใช้ เ ครื่ อ งก� ำ เนิ ด รั ง สี จึ ง ได้ จั ด ท� ำ โครงการ
ตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยจากรังสีกระเจิงของ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด Portable ในโรงพยาบาล
ทัว่ ประเทศ ด้วยการตรวจวัดปริมาณรังสีและประเมินผลเป็นเส้น
แนวขอบเขต (Contour) ของรังสี ส�ำหรับการพิจารณาระดับ
ความปลอดภัยเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริเวณที่มี
การใช้เครื่องเอกซเรย์ชนิดดังกล่าว และยังเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการออกข้อ
ก�ำหนดหรือมาตรการต่างๆ ภายภาคหน้า ในการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยการใช้รังสีจากการใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ชนิด Portable ของหน่วยงานโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมุ่ง
หวังเพือ่ สร้างความตระหนักทางด้านความปลอดภัยทางรังสีกบั
หน่วยงานทางรังสีของโรงพยาบาล ซึง่ เป็นการปฏิบตั งิ านเชิงรุก
และสร้างศักยภาพของส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ ในการก�ำกับ
ดูแลความปลอดภัยการใช้รงั สีทางการแพทย์ และเพือ่ ให้มฐี าน
ข้อมูลในการบริหารจัดการก�ำกับดูแลการใช้พลังงานจากรังสี
ด้านการแพทย์ของหน่วยงานโรงพยาบาลภายในประเทศให้เกิด
ความปลอดภัยทางรังสีสงู สุด กับผูป้ ฏิบตั งิ านรังสีและบุคลากร
ในพืน้ ที่ รวมทัง้ ให้ตระหนักถึงการป้องกันรังสีในการปฏิบตั งิ าน
อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
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ลักษณะการด�ำเนินงาน

การตรวจวัดและประเมินนี้มีหน่วยงานรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จ�ำนวนเครื่องเอกซเรย์
วินจิ ฉัยชนิด Portable ทัง้ สิน้ 67 เครือ่ ง ทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชน การตรวจวัดและประเมินนีใ้ ช้วธิ กี ารวัดปริมาณรังสีสะท้อน
ด้วยเครื่องส�ำรวจรังสี (Survey meter) โดยท�ำการวัดที่เงื่อนไขสภาวะแวดล้อมการฉายรังสีตามจริง และค่าปัจจัย เทคนิคของ
เครื่องเอกซเรย์ที่หน่วยงานรังสีวินิจฉัยใช้อยู่เป็นปกติและใช้บ่อยที่สุด (เช่น ค่าศักย์ไฟฟ้า, ค่ากระแส และเวลาในการฉายรังสี)
จากนั้นน�ำข้อมูลผลการตรวจวัดและค�ำนวณหาค่าปริมาณรังสีกระเจิงของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด Portable

การตรวจวั ด และประเมิ น ความปลอดภั ย จากรั ง สี ก ระเจิ ง ของเครื่ อ งเอกซเรย์ วิ นิ จ ฉั ย ชนิ ด Portable นี้
ใช้เครื่องมือส�ำรวจรังสี (survey meter) VICTOREEN รุ่น : 451PDE-SI-RYR หมายเลขเครื่อง : 930 ซึ่งเป็นหัววัดรังสี
ชนิดไอออนไนเซชั่นแชมเบอร์
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ผลการด�ำเนินงาน

จากผลการทดลองพบว่าการตรวจวัดโดยน�ำเครื่องเอกซเรย์ไปใช้ที่เตียงผู้ป่วยตามอาคารพักผู้ป่วยในบริเวณต่างๆ นั้น
ที่ต�ำแหน่งที่ใกล้หลอดเอกซเรย์ และอยู่ในแนวของล�ำรังสีเอกซ์นั้นปริมาณรังสีกระเจิงจะมีค่าสูง โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้เตียง
คนไข้ทที่ ำ� การฉายรังสีเอกซ์ ซึง่ ในการปฏิบตั งิ านดังกล่าวของผูป้ ฏิบตั งิ านควรจะแจ้งให้ญาติของคนไข้ หรือคนทีม่ ไี่ ม่เกีย่ วข้องให้
ออกจากบริเวณรังสี เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับรังสีโดยไม่จ�ำเป็น โดยเมื่อระยะทางห่างออกไปก็จะพบว่าปริมาณรังสีกระเจิง
จากเครื่องเอกซเรย์ดังกล่าวมีค่าลดลงตามกฎก�ำลังสองผกผัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลได้ว่าผู้ปฏิบัติงานกับรังสีนั้น ควรสวมชุดป้องกัน
รังสีทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน รวมถึงอยู่ให้ห่างจากแหล่งก�ำเนิดรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และผู้ปฏิบัติงานต้องติดอุปกรณ์
วัดรังสีประจ�ำบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในบริเวณรังสี
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โครงการวัดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย
ได้รับจากการรับบริการทางรังสีวินิจฉัย
ปัจจุบันวงการแพทย์ของประเทศไทยได้น�ำเทคโนโลยีการใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องก�ำเนิดรังสีเอกซ์ หรือที่เรียกกันว่า
เอกซเรย์ (X-Ray) มาใช้ในการวินจิ ฉัยโรคกันอย่างแพร่หลาย เนือ่ งจากการวินจิ ฉัยโรคด้วยเครือ่ งก�ำเนิดรังสีเอกซ์มคี วามแม่นย�ำ
และรวดเร็ว ดังนั้น ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงจัดท�ำโครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่าย
ภาพทางรังสีวินิจฉัย (Measurement of patients dose receive from diagnostic radiography) ซึ่งด�ำเนินการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลปริมาณรังสีจากการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และแนวทางการก�ำหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานของ
ประชากรไทย เพื่อน�ำมาประเมินหา National Dose Reference Level และรวบรวมข้อมูลส่งให้ UNSCEAR ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ขององค์การสหประชาชาติ และยังเป็นการแลกเปลีย่ นและถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรูร้ ะหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยัง
เป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้รับบริการทางรังสีวินิจฉัยจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาในการด�ำเนินงาน 4 ปี (2556 - 2559)
การด�ำเนินงานโครงการในปี 2556 ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ร่วมกับ
โรงพยาบาลวิภาวดี ได้เริ่มด�ำเนินการ ให้บริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2556 โดยมีนักศึกษา คณะครู อาจารย์ ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไป  ให้ความสนใจ
ในการรับบริการเอกซเรย์ทรวงอก และส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติได้วดั ปริมาณรังสีให้กบั ผูร้ บั บริการเอกซเรย์ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการ
มีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้รังสีในการทางการแพทย์

ตรวจร่างกายก่อนเอกซเรย์

วัดปริมาณรังสีหลังเอกซเรย์
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เครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy: ASEANTOM)
ในปี พ.ศ. 2558 สิ บ ประเทศสมาชิ ก ของอาเซี ย น
จะรวมตั ว กั น เข้ า สู ่ ค วามเป็ น “ประชาคมอาเซี ย น” (ASEAN
Community)  โดยประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะประชาชนจะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างส�ำคัญ
ในทั้งสามเสาหลัก การเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้
เกิดทั้งประโยชน์และความท้าทายต่อการก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี กล่าวคือ ท�ำให้เกิดความร่วมมือประสานงาน
ระหว่างประเทศสมาชิก และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวกขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันอาจท�ำให้เกิดปัญหาได้ การเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
สมาชิกในประชาคมอาเซียน (ASEAN Connectivity) ประกอบด้วย
การเชือ่ มต่อทางกายภาพ การเชือ่ มต่อของสถาบัน และการเชือ่ มต่อ
ของบุคคล  ผลจากการเชื่อมต่อนี้ จะท�ำให้การเดินทาง การขนส่ง
และการติดต่อมีความสะดวกขึ้น ในขณะเดียวกัน การขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีระหว่างประเทศอาจควบคุมได้ยากขึ้น หากไม่มีการ
ประสานงานระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญและโอกาสในการจัดเตรียมความพร้อมขององค์กรให้สามารถ
ด�ำเนินภารกิจสอดคล้องกับการสร้างประชาคมอาเซียน จึงได้ดำ� เนิน
การจัดตัง้ “เครือข่ายของหน่วยงานก�ำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู
ในอาเซียน” (ASEANTOM: ASEAN Network of Regulatory
Bodies on Atomic Energy) ทั้งนี้เหตุผลหลัก 2 ประการคือ (1)
เตรียมรองรับการเติบโตของการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู
ภูมิภาค และ (2) เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558  การก่อเกิดเครือข่าย ASEANTOM จะเป็นจุดเริม่
ต้นของการวางกรอบความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและชัดเจนขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยท�ำให้มั่นใจว่า  การใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาคสอดคล้องกับ
มาตรฐานความปลอดภัย ความมัน่ คง และการพิทกั ษ์ความปลอดภัย
ของการก�ำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู
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การด�ำเนินงาน

1. การด�ำเนินการจัดตั้งเครือข่าย ASEANTOM เริ่มขึ้นเนื่อง
ในวาระครบรอบ 50 ปีของ ปส. (พ.ศ.2554) โดย ปส. เป็นเจ้าภาพหลัก
จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย ความมัน่ คงและการ
พิทักษ์ในการใช้พลังงานปรมาณูทางสันติ (International Conference
on Safety, Security and Safeguard in Nuclear Energy) เมื่อวันที่
1-2 กันยายน 2554 ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ และได้
เสนอแนวคิดริเริม่ ในการสร้างเครือข่ายผ่านการประชุมหารืออย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศอาเซียน
ต่อมามีในปี 2554 – 2556 ได้มกี ารผลักดันการจัดตัง้ เครือข่าย
โดยความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ผ่านช่องทางของ
(1) ASEAN Committee on Science and Technology
(ASEAN-COST)
(2) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (Senior Official
Meeting : SOM)   โดยตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยเริ่ม
จากการเสนอกรอบแนวความคิดของเครือข่าย (Concept paper)
และได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุม มีมติให้ด�ำเนินการจัดตั้งเครือข่าย
ASEANTOM ในส่วนของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community; APSN)
(3) การประชุมระดับผู้น�ำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์
ปี 2555 (2012 Nuclear Security Summit) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง เป็นข้อเสนอ
ของไทยให้มีการจัดตั้งเครือข่ายของหน่วยงานก�ำกับดูแลทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  
(4) การประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน (ASEAN Summit)
โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานให้มีการสนับสนุนเรื่อง
ASEANTOM ในถ้อยแถลงของประธานอาเซียน และนายกรัฐมนตรีได้
แจ้งข้อเสนอนี้ให้ผู้น�ำพิจารณาการประชุมเต็มคณะ (plenary session)
ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอของไทย
(5) การประชุมสามัญประจ�ำปี (General Conference)
ของทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ครั้งที่ 55 (ปี 2554), ครั้งที่ 56 (ปี 2555) และ ครั้งที่ 57 (ปี 2556) โดย
ในครั้งที่ 56 และ ครั้งที่ 57 นี้ ได้มีการสนับสนุนการจัดตั้ง ASEANTOM
ในถ้อยแถลงของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ฯลฯ
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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2. การด�ำเนินการจัดท�ำร่างขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ (Term of Reference : TOR) ส�ำหรับเครือข่าย ASEANTOM
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดท�ำร่าง TOR ขึ้น และได้จัดการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2555 ที่กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานก�ำกับดูแล หรือตัวแทนจากสถานทูต จากประเทศในกลุ่มอาเซียน
เข้าร่วมประชุม โดยได้รับข้อเสนอแนะและความเห็นจากหน่วยงานก�ำกับดูแลของประเทศสมาชิกแล้ว จากนั้น ส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ได้แก้ไข TOR จากข้อเสนอแนะดังกล่าว และส่งให้หน่วยงานก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของ 10 ประเทศสมาชิกในอาเซียนตรวจทานและให้ความเห็นชอบถึง 2 ครั้ง ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 2 ประเทศ คือ
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ คณะท�ำงานได้แก้ไขและขอความเห็นชอบจากกระทรวงการต่างประเทศ และได้ส่งเวียนให้ประเทศ
สมาชิกต่อไป
จากนั้นในปี 2556 ได้จัดการประชุมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อด�ำเนินการหาข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอ
การสร้างเครือข่าย (TOR) และจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานของเครือข่าย ASEANTOM เมื่อวันที่ 2 - 5 กันยายน 2556 ณ โรงแรม
มิลเลเนียม จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย จากการประชุมได้ข้อสรุปของ TOR และน�ำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง
(SOM) ของอาเซียนในการประชุมที่ประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2556 และได้รับการยอมรับการเห็นชอบจาก
ที่ประชุม จากนั้นได้ส่งเวียนให้ผู้น�ำระดับสูงของประเทศสมาชิกต่อไป

3. การด�ำเนินการของเครือข่าย จากการประชุมที่ภูเก็ต ได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานของเครือข่าย โดยขั้นต้นใน
ปี 2557 จะมีการประชุมประจ�ำปีทปี่ ระเทศไทย และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ ทีป่ ระเทศมาเลเซียและเวียดนาม และยังได้
รับการสนับสนุนบางส่วนจาก IAEA อีกด้วย โดยหัวข้อของการด�ำเนินงานในปี 2557 จะมุ่งเน้นที่การสร้าง คือ เรื่อง Nuclear
regulation establishment and national regulatory and legal framework, Radiation environment monitoring and
transport model, Experience sharing from EURATOM, และ Radiation detection techniques and maintenance
of instruments
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ระบบจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีทวั่ ประเทศและ
การรับสมัครสอบเพือ่ รับรองเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีออนไลน์
การรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในปัจจุบันมีการด� ำเนินงานหลายขั้นตอนในการเก็บข้อมูล
เอกสารต่างๆ ของการรับสมัครสอบ การสอบ ทะเบียนเจ้าหน้าที่ เป็นต้น จากทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ระยะเวลานานประกอบกับมีบุคลากรไม่เพียงพออันมีผลต่อการบริหารจัดการเวลาตามที่วางแผน
งานไว้ เนือ่ งจากจ�ำนวนผูส้ มัครทีม่ จี ำ� นวนมากตลอดจนการใช้เอกสารหลักฐานอืน่ ๆประกอบการสมัครสอบหลายรายการ
เพือ่ เป็นการลดขัน้ ตอนการท�ำงานและเพิม่ ช่องทางการบริการ  ศนู ย์พฒ
ั นาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสี ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำระบบจัดการฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ทั่วประเทศ และการรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีออนไลน์ เพื่อการจัดการรับสมัครสอบ
อิเล็กทรอนิกส์  การจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และเสริม
สร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบการเชื่อมต่อทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าใช้บริการ สมัครสอบออนไลน์ ลงทะเบียน
ค้นคว้าข้อมูล และเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้ที่ http://dmsa.oaep.go.th/ โดยเริ่มบริการแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2557
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การจัดท�ำบทเรียน E-Learning

หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลทีท่ ำ� งาน
ในบริเวณรังสีสำ� หรับผูป้ ฏิบตั งิ านในบริเวณพืน้ ทีต่ รวจตรา
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด�ำเนินการจัดท�ำบทเรียน E-Learning“หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ท�ำงาน
ในบริเวณรังสี ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ตรวจตรา” เพื่อรองรับการด�ำเนินงานของหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็น
ไปตาม “ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549”   ก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504  ในการด�ำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีตามแนบท้าย
ประกาศ  และตามระเบียบ พ.ป.ส.9(4)-ปร.6-01 ของคณะกรรมการฯ เรื่องหลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ท�ำงานใน
บริเวณรังสี ได้ก�ำหนดไว้ว่า “ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดฝึกอบรมบุคลากรทางรังสีเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานก่อนการ
เข้าไปปฎิบตั งิ านจริง” (ส�ำหรับผูป้ ฎิบตั งิ านในพืน้ ทีต่ รวจตรา และส�ำหรับผูป้ ฎิบตั งิ านในพืน้ ทีค่ วบคุม) นอกเหนือจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว บทเรียน E-Learning นี้ ยังเป็นการเพิม่ ช่องทางเข้าถึงองค์ความรูด้ า้ นนิวเคลียร์ของส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ

ให้สาธารณชนและผู้สนใจได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ตามความต้องการและไม่เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใดทัง้ สิน้ โดยเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://www.oaep.go.th/e-learning/

ขั้นตอนการเรียน
ลงทะเบียน

เข้าสู่บทเรียน

หัวข้อที่ 1

สอบไม่ผ่าน

ท�ำการสอบใหม่ 1 ครั้ง

เรียนรู้

สอบไม่ผ่าน

สอบ

ผ่าน 80%
ขึ้นไป

หัวข้อที่ 1

ตัวอย่างหน้าบทเรียนและค�ำอธิบายการใช้งาน
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4

ภาพกิจกรรม

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace

53

รายงานประจำ�ปี 2556
Annual Report 2013

วันที่ 30 – 31  มกราคม 2556
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กลุ่มก�ำกับดูแลความปลอดภัย
การใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี ได้ด�ำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “โครงการตรวจวัดและเก็บ
ข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจาก
สถานปฏิบัติการทางรังสีทางด้านการแพทย์ ในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2556 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่
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วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ Australian Nuclear and
Technology Organization (ANSTO) ประเทศออสเตรเลีย และ U.S. Department of Energy โดย Pacific
Northwest National Laboratory (PNNL) จัดการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม เรือ่ ง “การสร้างความตระหนัก
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี” (National Awareness Seminar on Radioactive
Sources Security) ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Regional Security of Radioactive Sources  ณ โรงแรม
ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
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วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556
ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�ำสือ่ มวลชนท้องถิน่ ลงพืน้ ที่ เยีย่ มชม
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556
โดยเข้าเยี่ยมชมการตรวจสอบสินค้าโดยใช้รังสีเอกซ์ และการตรวจสอบการปนเปื้อนทางรังสีของสินค้าน�ำเข้า
ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร จังหวัดชลบุรี รวมทั้ง เยี่ยมชมสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่
มีระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น�้ำ ณ จังหวัดระยอง
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วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2556
ส�ำนัก งานปรมาณูเ พื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
“ความปลอดภัยทางรังสีในงานถ่ายภาพทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม
อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน 61 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ทางรังสีในงานถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมประจ�ำหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจากภาครัฐ
และเอกชน เนือ้ หาของหลักสูตรเน้นการน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ การพัฒนาบุคลากรในงานถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม
และการจัดการงานด้านความปลอดภัยทางรังสีภายในองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะประสบการณ์
ในด้านนี้มากยิ่งขึ้น
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการส�ำนักงาน
ปรมาณูเพือ่ สันติ ให้การต้อนรับ Mr. Shin Sung Chul
ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำ
ประเทศไทย ซึ่ ง เดิ น ทางมาเข้ า พบร่ ว มหารื อ
พิจารณาร่างความตกลงเพื่อความร่วมมือในการ
ใช้ พ ลั ง งานนิวเคลียร์ในทางสันติระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี ณ ห้องเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ก่ อ นท� ำ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า ง
2 ประเทศในอนาคต เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

58

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace

รายงานประจำ�ปี 2556
Annual Report 2013

วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ
ทบวงการพลั ง งานปรมาณู ร ะหว่ า งประเทศ
(International Atomic Energy Agency : IAEA)
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Regional
workshop on Leadership, Management
for Safety and Safety Culture   ระหว่างวันที่
20-23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปทุมวันปริน๊ เซส
กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความตระหนักต่อการบริหาร
ความปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์ และเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยมีผู้เข้าร่วม
การสัมมนาจากประเทศสมาชิกต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง
ผู้บริหารโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ
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วันที่ 28 มิถุนายน 2556
นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการส�ำนักงาน
ปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ และ นายแพทย์ บุ ญ เรื อ ง
ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการตรวจสอบมาตรฐานเครือ่ งเอกซเรย์
เพื่อก�ำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของความร่วมมือ
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์
และการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ให้กับ
สถานบริการสุขภาพ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
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วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2556
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(IAEA) เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอนุสัญญา
ความปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์ ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาโครงการ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2556 โดยใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เดินทางเข้าพบ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายสุพรรณ
แสงทอง เลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารพระจอมเกล้า
ส� ำ นั ก ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในช่ ว งบ่ า ย
ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ได้เดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อเยี่ยมคารวะ นายวรเดช วีระเวคิน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฏหมาย ณ ห้องประชุมกรมสนธิสัญญา ชั้น 1 กระทรวงการต่าง
ประเทศ และในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA
ได้ ร ่ ว มประชุ ม หารื อ ในหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า วกั บ คณะกรรมาธิ ก าร
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะกรรมาธิ ก ารพลั ง งาน
ณ ห้องประชุม 3701 อาคาร 3 รัฐสภา
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ส�ำนักงาน
ปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การสร้างความ
เชื่อมั่นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยมี
วัตถุประสงค์เน้นย�ำ้ ความเชือ่ มัน่ ด้านความปลอดภัย
ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพลั ง งานปรมาณู ใ ห้ กั บ
ประชาชนทั้งประเทศ
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วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556
ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง “การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า” ระหว่างวันที่
5 – 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมการ์เด้นส์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เจ้า
หน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในส่วนหน้ามีความรูเ้ รือ่ งการป้องกันอันตราย การตรวจวัดและตรวจพิสจู น์วสั ดุนวิ เคลียร์
และวัสดุกมั มันตรังสีในเบือ้ งต้น รวมทัง้ การตรวจสอบสินค้าทีอ่ าจน�ำไปใช้ในการผลิตอาวุธทางนิวเคลียร์
และรังสี ที่มีผลกระทบและเป็นอันตรายกับประชาชน
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ข้อมูลโดย
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
ส�ำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
ส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ส�ำนักสนับสนุนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานด้านวิชาการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-5230 , 0-2596-7600
โทรสาร  0-2561-3013   เว็บไซต์ : www.oaep.go.th

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ จ�ำกัด
44-16-17 ถนนเลี่ยงเมืองฯ  ต�ำบลตลาดขวัญ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0-2525-4807-9 โทรสาร 0-2525-4855
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