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“เป็นองค์กรน�ที่มีความพร้อม
ด้านการก�กับดูแลและการพัฒนาเครือข่าย
ด้านนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศอาเซียน 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม”

ก�ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย

เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุ ฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์
และรังสี เพ่ือสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัย
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

เผยแพรค่วามรู้และสรา้งการมส่ีวนรว่มดา้นความปลอดภยั
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน
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ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รบัผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีร์
เพื่อสันติ

ก�ากบัดูแลความปลอดภัย และความมัน่คงปลอดภยัทางนวิเคลยีร์
และรังสี รวมทัง้พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดา้นพลงังานนวิเคลยีร์
ในทางสันติ

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และมาตรฐานดา้นการก�ากบัดแูลความปลอดภยั และความมัน่คง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

ประสานและด�าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ และด�าเนินการให้เป็นไปตาม
พันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ

ปฏบิตักิารอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดใหเ้ป็นหน้าที่และอ�านาจ
ของส�านกังาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
 

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายใน
และต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 

การพัฒนาความพรอ้มดา้นการก�ากบั
ดแูลความปลอดภยัจากการใช้พลงังาน
นิวเคลียร์และรังสี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 

การสง่เสรมิถา่ยทอดความรู้และสรา้ง
ความตระหนักด้านการก�ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี
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ส�านักงาน
เลขานุการกรม
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กองตรวจสอบ
ทางนิวเคลียร์

และรังสี
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กองอนุญาต
ทางนิวเคลียร์

และรังสี
(กอญ.)

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

(กยผ.)

กองพัฒนาระบบ
และมาตรฐานก�ากับดูแล

ความปลอดภัย
(กพม.)

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.)

คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
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อาทิ การปรบัโครงสร้างกระทรวงจากกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม การผลักดันพระราชบัญญัติพลังงาน
นวิเคลียร์เพือ่สันต ิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ให้มผีลบงัคบัใช้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศ การขบัเคลือ่นองค์กร
เพื่อเขา้สู่ภาครัฐยุคใหม่ คือ การเป็นรัฐบาล 4.0 รวมถึง
ด�าเนนิการร่วมกบัพนัธมติร และเครอืข่ายจากหน่วยงานท้ังใน
และต่างประเทศ ตามพันธกรณ ีสนธิสัญญา และอนสัุญญา
ท่ีเกีย่วข้อง ซึง่ปีนี ้ปส. ได้ท�าหน้าท่ีส�าคญัในการเป็นประธาน
เครือข่าย ASEANTOM (ASEAN Network of 
Regulatory Bodies on Atomic Energy : เครอืข่าย
หน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ในภมูภิาคอาเซยีน) โดยจดัประชมุระดบัผู้น�าของเครอืข่าย 
ASEANTOM จาก 10 ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ร่วมกบั
ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ (International 
Atomic Energy Agency : IAEA) และหน่วยงานจาก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐัเกาหลี

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสำันติ
สารเลขาธิการ

ในฐานะเลขาธิการคนใหม่ 
ได้น�รากฐาน
และแนวทางในอดีต
มาต่อยอด และพัฒนา 
ให้ส�เร็จผลเป็นรูปธรรม 

 ในฐานะเลขาธิการคนใหม่ ได้น�ารากฐานและแนวทาง
ในอดีตมาต่อยอด และพัฒนาให้ส�าเร็จผลเป็นรูปธรรม
ตอบวสัิยทัศน์ “เป็นองค์กรน�ำทีม่คีวำมพร้อมด้ำนกำรก�ำกบั
ดแูลและกำรพฒันำเครอืข่ำยด้ำนนวิเคลียร์และรงัสใีนกลุ่ม
ประเทศอำเซยีน เพือ่ให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชนและ
สิง่แวดล้อม” โดยมอบปรชัญา 6 H ในการท�างาน ให้กบั
บคุลากร ปส. คอื Head (สตปัิญญา) Heart (ทัศนคต)ิ 
Hand (เรยีนรู้และปฏบิตัจิรงิ) Health (สุขภาพ) Harmony 
(ความสามคัค)ี Happiness (ความสุข) ซึง่ตลอดระยะเวลา 
1 ปี ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
การสนบัสนนุในเชงินโยบายจากท่านรฐัมนตร ีท่านปลดักระทรวงฯ 
และผู้บรหิารกระทรวงฯ ท�าให้ภารกิจของ ปส. บรรลตุาม
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยมีผลงานท่ีโดดเด่นซึ่งรวบรวม
เสนอในรายงานประจ�าปี 2562 ฉบบันี้

 ทา้ยนี ้ขอขอบคุณผูบ้รหิาร ขา้ราชการ และเจ้าหนา้ที่

ของ ปส. ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในทุกความส�าเร็จ 
เพื่อน�าพาให ้ปส. เป็นองคก์รที่มคีวามพรอ้มในทกุดา้น
เพื่ อดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานนิวเคลียร์
แก่ประชาชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นับว่าเป็นปีที่มี
ความส�าคัญต่อส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(ปส.) ในหลายประเด็น 
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OFFICE OF ATOMS 
FOR PEACE 

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ 
รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย 
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางสุชิน อุดมสมพร
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย
รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

นางรัชดา เหมปฐวี
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผู้บริหาร
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสำันติ

นางเพ็ญนภา กัญชนะ
ผู้อ�านวยการ

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

นายธงชัย สุดประเสริฐ
ผู้อ�านวยการกองพัฒนาระบบ

และมาตรฐานก�ากับดูแลความปลอดภัย
 



ข้อมูลอัตราก�าลังบุคลากร 

วุฒิการศึกษาของบุคลากร 

ข้อมูลด้านบุคลากร 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

รวมทัง้สิ้น 215 คน

ชาย รวม 96 คน 
หญิง  รวม 119 คน 

ต�่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จ�านวน (คน)
15

12

7

23

33

47

64

14

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

พนักงานราชการ

78 คน

ข้าราชการ

215 คน
ลกูจา้งประจ�า

25 คน

24.5%

7.9%

67.6%รวมทัง้สิ้น

318 คน
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ประเภทการพัฒนาศักยภาพ
จ�านวนหลักสูตร

เรื่อง/หัวข้อ
จ�านวนบุคลากร 

(คน)

การอบรมหลักสูตรต่างประเทศ 147 179

การอบรมหลักสูตรภายในประเทศ 13 22

การอบรมหลักสูตรพัฒนาการเปน็ข้าราชการ 3 230

การอบรมข้าราชการใหม่ 1 18

การอบรมข้าราชการระดับสูง 1 1

จ�านวนรวม 165 450

ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   

ส�านกังานปรมาณเูพื่อสนัต ิไดผ้ลักดนัและสง่บุคลากรไปพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัสีรวมทัง้ดา้นตา่ง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

OFFICE OF ATOMS 
FOR PEACE 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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การพัฒนา ปรับปรุง และผลักดันกฎหมายนิวเคลียร์ของประเทศ 
(พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562)

การก�กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

• ด้านการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี      
• ด้านการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี   
• ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

การประสานงานความร่วมมือและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

• บทบาทความเป็นผู้น�าของ ปส. : ประธาน ASEANTOM ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
• การผลักดันตามพันธกรณีที่ส�าคัญระหว่างประเทศ
• การลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ 
• สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (Radionuclide Monitoring Station : RN65)

การขับเคลื่อน OAP 4.0 

การดำ�เนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและหน่วยงาน02





สำ�นักงานปรมาณู เพื่ อสำันติ 
(ปสำ.) กระทรวงการอุดำมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(อว.) มีอ�นาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการและก�กับดูแล
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รั งสี ของหน ่ วยงานภายใน
ประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล

 บนพืน้ฐานด้านความปลอดภัย ท้ังกบัผู้ปฏบิตังิาน 
ผู้ใช้ประโยชน์ ประชาชนท่ัวไป และส่ิงแวดล้อม 
ด�า เนินการวางแผนและจัดท�านโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์ด้านพลงังานนวิเคลยีร์และรงัสีของ
ประเทศอย่างบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ขบัเคลือ่นให้เกิดการพฒันาประเทศ
ตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้อย่างยัง่ยนื รวมท้ังพฒันา
มาตรฐานและด�าเนนิการวจิยั พฒันา และนวตักรรม
เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนวิเคลยีร์และรงัสี และเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และ
รังสีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึง่จะช่วยส่งเสรมิให้เกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ช้งาน 
ประชาชน และส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ยังท�าหน ้าท่ีเผยแพร ่ความรู ้ความเข ้าใจและ
สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชาชนอกีด้วย
 ปัจจุบัน พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันต ิพ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และมผีลบงัคบัใช้
เมือ่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ซึง่ได้มกีารแก้ไข
และปรบัเปลีย่นรายละเอยีดข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้มี

ความทันสมัย สอดคล้องกบัลักษณะการใช้พลงังาน
นวิเคลียร์และรงัสีในปัจจบุนัของประเทศมากยิง่ขึน้ 
โดย ปส. ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
ได ้ปรับเปล่ียนการด�าเนินงานและโครงสร ้าง
หน่วยงานใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้อง รองรับ
ต่อบทบาท หน้าท่ี และภารกิจงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
นอกจากนี้ ทา่นนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร ์โอชา ยั ง ได ้ประกาศและผลักดันให ้
ส ่วนราชการทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน 
มุ ่งขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึง่มุ่งเน้นการเสรมิสร้าง
ขดีความสามารถในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอตุสาหกรรม
เป ้าหมายของประเทศ โดยใช ้วิทยาศาสตร ์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ขับเคล่ือน ซึง่ ปส. ได้ให้
ความส�าคญัและวางแผนขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน
ของหน่วยงานตามนโยบายดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
โดยกระจายภารกิจงานบางส่วนออกสู่ภูมิภาค 
เพือ่ให้การปฏิบตังิานของหน่วยงานมคีวามครอบคลมุ
และเข้าถงึประชาชนในทุกพืน้ท่ีมากยิง่ข้ึน แบ่งและ
จดักลุ่มภารกิจงานท่ีมลัีกษณะการด�าเนนิงาน หรอื
มีวัตถุประสงค์ท่ีใกลเ้คียงกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้

การด�าเนนิงานมคีวามเป็นระเบยีบ หมวดหมู่ ส่งเสรมิ
ให้เกิดการบูรณาการการท�างานภายในหน่วยงาน 
พฒันาระบบงานให้มคีวามทันสมยัด้วยการน�าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและใช้ในการปฏิบัติ
งาน เพือ่มุ่งพฒันาระบบการให้บรกิารต่อประชาชน 
ลดระยะเวลา และข้ันตอนการด�าเนนิงานท่ีซ�า้ซ้อน 
รวมถึงผลักดันภารกิจงานท่ีมีความส�าคัญและ
มีความโดดเด่นให้เกิดการด�าเนินงานอย่างเป็น
รปูธรรม รวมท้ังสามารถตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของประเทศ นโยบายรัฐบาล และ
แผนยทุธศาสตร์ในระดบัประเทศได้อย่างแท้จรงิ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นัน้ 
ส� านักงานปรมาณู เพื่ อสัน ติ
ได้ ด� า เ นิ นการผลั กดั นงาน
ที่ส�าคัญต่าง ๆ ดังนี้
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การพัฒนา ปรับปรุง และผลักดัน

กฎหมายนิวเคลียร์ของประเทศ 

สถานะของกฎหมายล�ดับรอง
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
จ�านวน 56 ฉบับ 

ประเภท ทัง้หมด ยกร่างแล้วเสร็จ

กฎกระทรวง 43 43

กฎกระทรวงที่ต้องออกเพิ่มเติม 3 3

ระเบียบ/ประกาศคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

6 6

ประกาศส�านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ

4 4

รวม 56 56

 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีช่วยให้ ปส. สามารถก�ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ การบงัคบัใช้กฎหมายและการก�าหนดบทลงโทษ
มคีวามเหมาะสมกบับรบิท สภาพแวดล้อม สถานการณ์การใช้พลังงาน
นวิเคลียร์และรงัสีในปัจจบุนั รปูแบบ ลกัษณะ และประเภทของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศไทย ส่งผลให้
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี ประชาชนท่ัวไป และ
ส่ิงแวดล้อม เกิดความปลอดภยัและความมัน่คงปลอดภยัอย่างยัง่ยนื 
 โดยภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 มีผลบงัคบัใช้ ปส. ต้องด�าเนนิการยกร่างกฎหมายล�าดบัรอง
ท่ีเกีย่วข้อง จ�านวน 56 ฉบบั ซึง่ต้องออกตามความในพระราชบญัญตัิ
พลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสันต ิพ.ศ. 2559 และจ�านวน 6 ฉบบั ซึง่ออก
ตามความในพระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สันต ิพ.ศ. 2559 
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ โดยพระราชบญัญัตพิลังงานนวิเคลียร์เพือ่สันต ิ(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2562  โดยมคีวามก้าวหน้าในการด�าเนนิงาน ดงันี้

(พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562)

ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ(ปส.) ไดพ้ฒันาและผลกัดนั
พระราชบัญญัตพิลงังานนวิเคลยีรเ์พื่อสนัต ิ(ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ใหม้ผีลบังคบัใช้อยา่งสมบูรณ ์โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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กฎหมายล�ดับรองที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลใช้บังคับแล้ว

ล�าดับ มาตรา ช่ือกฎหมาย

1 105 ระเบียบคณะกรรมการฯ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2560

2 68 วรรค 3
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส�าหรับ
ความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าด�าเนินการแทน พ.ศ. 2560

3 73 วรรค 2
ประกาศคณะกรรมการฯ ก�าหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยส�าหรับการสั่งให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ส่วนนัน้พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560

4 68 วรรค 4 
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการด�าเนินการแทน พ.ศ. 2560

5 51 วรรค 3 ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดท�ารายงานความเหมาะสมของพื้นที่ตัง้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2560

6 91 กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

7 91 กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

8 83 กฎกระทรวงการด�าเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมส�ารวจปิโตรเลียม พ.ศ. 2562

9 95, 97 กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ด�าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561

10 75, 76 กฎกระทรวงการน�ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

11 78 กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561

12 79 กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561

13 89, 90
ประกาศส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การแจ้งการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ที่ไม่ใช้วัสดุนิวเคลียร์ 
และกิจการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561

01
จ�านวน 13 ฉบับ
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ล�าดับ มาตรา ช่ือกฎกระทรวง

1 5 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....

2 4
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียมเพื่อให้สารประกอบ
หรือสารผสมนัน้เป็นวัสดุต้นก�าลัง พ.ศ. ....

3 90 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดการด�าเนินการกิจการนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ พ.ศ. ....

4 46 (2)
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตัง้สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

5 63
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดการขออนุญาตการบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ 
หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบ
การบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและการรายงานการทดสอบ พ.ศ. ....

6 26 ร่างกฎกระทรวงการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก�าเนิดรังสี พ.ศ. ....

7 51, 52, 53
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่

เพื่อตัง้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

8 55, 58
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

9 64, 65
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาตด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

10 56
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้นประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน
และวิจัย พ.ศ. ....

11 67
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

12 70, 72
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกด�าเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

13 95, 97
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....

14 20 ว. 1 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....

15 20 ว. 3
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวง
ในช้ันส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 

จ�านวน 34 ฉบับ

02
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ล�าดับ มาตรา ช่ือกฎกระทรวง

16 8 (1) ร่างกฎกระทรวงก�าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก�าเนิดรังสีเป็นเครื่องก�าเนิดรังสี พ.ศ. ....

17 38 ว.1 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. ....

18 38 ว.3 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

19
36, 44, 
35 และ 
84, 85

ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. ....

20 19 ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. ....

21 41 (1) (ข) ร่างกฎกระทรวงก�าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

22 87 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ขัน้ตอนและวิธีการการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. ....

23 29 (1) (ข) ร่างกฎกระทรวงก�าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก�าเนิดรังสี พ.ศ. ....

24 95, 97 ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. ....

25 18 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. ....

26
31, 44, 
69

ร่างกฎกระทรวงก�าหนดการวางหลักประกัน พ.ศ. ....

27 80
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาตให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....

28 91
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์
และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

29 91 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

30 28 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. ....

31
8 (8) , 

29 (1) (ข)
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. ....

32 28 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดประเภทเครื่องก�าเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. ....

33 33, 34 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอนใบอนุญาต พ.ศ. ....

34 8 (4)
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่
เพื่อให้แร่หรือสินแร่นัน้เป็นวัสดุต้นก�าลัง พ.ศ. ....

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสำันติ รายงานประจำ�ปี 2562 021



ร่างกฎกระทรวง
อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ปส. 

ล�าดับ มาตรา ช่ือกฎหมาย

1 25
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องก�าเนิดรังสี
ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 

2 99
ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง พ.ศ. ....

ล�าดับ มาตรา ช่ือกฎหมาย

1 4
ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
เรื่องเกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. ....

ร่างประกาศส�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ปส. 

ล�าดับ มาตรา ช่ือกฎหมาย

1 88
ร่างประกาศส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติก�าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาส�าหรับรายงานปริมาณ
วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

2
24, 39
และ 77

ร่างประกาศส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเรื่องก�าหนด
ด่านศุลกากรที่ผู้รับใบอนุญาตน�าเข้าส่งออก 
หรือน�าผ่านวัสดุกัมมันตรังสีวัสดุนิวเคลียร์
หรือกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....

3 98
ร่างประกาศส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการขนส่ง 
พ.ศ. ....

03

05

04

จ�านวน 2 ฉบับ

จ�านวน 1 ฉบับ

จ�านวน 3 ฉบับ
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ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ปส. 

ร่างกฎกระทรวง
ที่จะต้องยกร่างเพิ่มเติม

ล�าดับ มาตรา ช่ือกฎหมาย

1 48
ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ....

2 91 ร่างกฎกระทรวงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....

3 48 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

ร่างกฎหมายล�ดับรอง
ซ่ึงต้องออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ�านาจออกกฎกระทรวง

ล�าดับ มาตรา ช่ือกฎหมาย

1
26/2 

วรรคหนึ่ง
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องก�าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....

2
26/2 

วรรคสาม
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี พ.ศ. ....

3 92 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. ....

4 93
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

5 94
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .....

6
91/1 

วรรคหนึ่ง
ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีส�าหรับเครื่องก�าเนิดรังสี
ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้  พ.ศ. ....

06

07

จ�านวน 3 ฉบับ

จ�านวน 6 ฉบับ
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การก�กับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มุ่งมั่น 
ตัง้ใจ ก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย ภายใต้
นโยบายการสร้างความม่ันคง ปลอดภัย 
ตอ่ประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม ผา่นการก�ากบัดูแล
ตามภารกิจหลัก ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตทางด้านวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก�าเนิดรังสี  

ดำ้านการอนุญาต
ทางนิวเคลียร์และรังสี

 
 ท้ังนี ้ ผู้ขอรบัอนญุาตครอบครองหรอืใช้ น�าเข้า 
ส่งออก จะต้องด�าเนนิการขออนญุาตต่อ ปส. เพือ่
พิจารณาความมั่นคง ปลอดภัย ความเหมาะสม
ทางด้านเทคนคิท่ีจ�าเป็นต่อการดแูลวสัดกุมัมนัตรงัสี 
วัสดนุวิเคลยีร์ และเครือ่งก�าเนดิรงัสี รวมถงึให้การ
ด�าเนนิการใดๆ ท่ีเกีย่วข้องมีความปลอดภยัสูงสุด 
โดยในปี พ.ศ. 2562 ปส. มกีารอนญุาตเกีย่วกบั
วัสดกุมัมันตรงัสี วัสดนุวิเคลยีร์ และเครือ่งก�าเนดิรงัสี 
รวมท้ังการอนุญาตเจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ทางรงัสี (Radiation Safety Officer : RSO) 
ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุญาต การประเมิน
ความปลอดภัยทางด้านเทคนิค และน�าเสนอต่อ
คณะท�างานพิจารณาการด�าเนนิการออกใบอนญุาต
และการแจ้งเกีย่วกบัวสัดกุมัมนัตรงัสี เครือ่งก�าเนดิรงัสี 
และวัสดุนิวเคลียร์ โดยมีสถิติการด�าเนินงาน
เพือ่พจิารณาออกใบอนญุาต 3 ส่วน ดงันี้
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สถิติการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก�าเนิดรังสี 
ปี พ.ศ. 2562 

สถิติการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปี พ.ศ. 2562

สถิติการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์ ปี พ.ศ. 2562 

ด้านการแพทย ์

746 ฉบับ

ด้านอุตสาหกรรม 

515 ฉบับ
ด้านอุตสาหกรรม 

578 ฉบับ

เครื่องก�าเนิดรังส ี

354 ฉบับ

ด้านการรักษาความปลอดภัย

9 ฉบับ 
ด้านการศึกษาวิจัยและอื่น ๆ

150 ฉบับ 

วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก�าเนิดรังส ี

188 ฉบับ 

ด้านการศึกษาวิจัย 

20 ฉบับ
ด้านการแพทย์  

297 ฉบับ

57.8%
39.9%56%

54.8%

0.7%

15%

29.1%

1.6%29%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วัสดุกัมมันตรังสี 

104 ฉบับ

16.1%

จ�านวน
1,025 ฉบับ

จ�านวน
646 ฉบับ

จ�านวน
1,290 ฉบับ
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 การตรวจสอบและการประเมิน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ถือเป็นภารกิจส�าคัญประการหน่ึง
ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
ในการควบคุมการใช้งานวัสดุกมัมนัตรงัสี
และเครื่องก�าเนิดรังสีในด้านต่าง ๆ

ดำ้านการตรวจำสำอบ
และประเมินความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

 อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
การศึกษาวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าสถานประกอบการ
สามารถปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้อง เป็นไปตามเง่ือนไข
ในการขอรับใบอนุญาตและมีความปลอดภัยตาม
พระราชบญัญตัพิลังงานนวิเคลยีร์เพือ่สันต ิพ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบตัติามค�าแนะน�าได้อย่างถกูต้อง ก่อให้เกิด
ความปลอดภยัต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
ในปี พ.ศ. 2562 ปส. จึงด�าเนินการจัดส่งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีปฏบิตังิานตรวจสอบและประเมนิความปลอดภัย
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ผู ้ขอรับ
ใบอนุญาต จ�านวนรวมท้ังส้ิน 448 แห่งท่ัวประเทศ
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชนท่ัวไป 
รวมถึงส่ิงแวดล้อม มีความปลอดภัย (Safety) 
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีระบบความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) ในการท่ีจะระมดัระวงัป้องกนั
มิให้ต้นก�าเนิดรังสีไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดี หรือมี
การใช้งานผดิวัตถปุระสงค์
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 ทัง้นี้ ในส่วนของการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ปส. มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ที่ก�าลังเดินเครื่องใช้งานตามอายุการใช้งาน รวมทัง้วางแนวทาง
การตรวจสอบสถานท่ีตัง้สถานประกอบการทางนวิเคลยีรท่ี์จะสรา้งในอนาคต เพือ่ใหก้ารตรวจสอบ
ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

พื้นที่ในการตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

กรุงเทพมหานคร

99 แห่ง

ภาคเหนือ 

49 แห่ง

ภาคใต้

21 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

67 แห่ง
ภาคกลางและปริมณฑล 

121 แห่ง

ภาคตะวันออก

91 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รวม 
448 แห่ง

20.3%

27%

4.7%

22%

11%

15%
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 การตรวจประเมินสถานประกอบการทางรังสีแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานภายใน ปส. 

 ประกอบด้วย กองตรวจสอบทางนวิเคลยีร์ กองอนญุาตทางนวิเคลยีร์และรงัสี และ
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานการก�ากับดูแล โดยรว่มกันตรวจประเมิน
ความปลอดภยัทางรงัสีท้ังระบบ ได้แก่ ตรวจพสูิจน์ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เครือ่งมอือปุกรณ์
ท่ีสวมใส่ขณะปฏบิตังิาน ระบบดดูอากาศของห้องปฏิบตังิาน ตรวจวดัระดบัรงัสีและ
การเปรอะเปื้อนทางรังสี การฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสี ปริมาณรังสีภายใน
ร่างกายของผู้ปฏบิตังิาน แนวทางการจัดการกากกมัมันตรงัสีของแขง็ ของเหลว และ
กา๊ซ ซึ่งด�าเนินการตรวจสอบผ่านการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสาร 
สังเกตการณ์และเข้าตรวจสอบพืน้ท่ีปฏบิตังิานจรงิ และการประเมนิความปลอดภยั
ทางรังสีต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด ท้ังนี้ จากการพัฒนาการตรวจ
ประเมนิสถานประกอบการแบบบรูณการร่วมกนัพบว่าข้อมลูท่ีได้จากการตรวจสอบ
ด้านความปลอดภยัทางรงัสีมคีวามครบถ้วนทุกส่วนงานในการตรวจสอบเพยีงครัง้เดยีว 
ผู้ตรวจสอบสามารถท�าการประเมินผลและให้ค�าแนะน�าแก่สถานประกอบการได้ทันที 
ซึง่เป็นผลดต่ีอสถานประกอบการท่ีจะทราบจดุบกพร่องของระบบความปลอดภัยและ
ต้องรีบด�าเนินการแก้ไขเพื่อช่วยลดความเส่ียงจากการได้รับรังสีของผูป้ฏิบัติงาน
ได้เช่นกัน ซึ่งจากการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่า ระบบความปลอดภัย
ทางรงัสีในภาพรวมมแีนวโน้มท่ีดข้ึีน ยกตวัอย่างเช่น ค่าระดบัรงัสี การเปรอะเป้ือน
ทางรงัสี การฟุ้งกระจายของวสัดกุมัมนัตรงัสีในอากาศลดลงอย่างเห็นได้ชดั เป็นผล
ท�าให้ผู้ปฏบิตังิานได้รบัปรมิาณรงัสีภายในร่างกายลดลงด้วย นอกจากนี ้ การตรวจ
ประเมินสถานประกอบการในลักษณะดังกล่าว ยังช่วยให้ ปส. สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ สถานประกอบการมคีวามเชือ่มัน่ในการก�ากบั
ดแูล และพร้อมปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ให้เกดิความปลอดภัย รวมท้ังเกิดแนวปฏบิตัิ
การตรวจสอบแบบบรูณาการนีเ้ป็นแบบอย่าง (best practice) ในการตรวจสอบ
หน่วยงานท่ีมกีารใช้งานวสัดกุมัมนัตรงัสีในลักษณะเดยีวกนั ท้ังนี ้ปส. จะยงัคงตดิตาม
ผลการด�าเนินงานของสถานประกอบการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัต่อผู้ปฏบิตังิาน ประชาชน และส่ิงแวดล้อมต่อไป

 นอกจากนี้ ปส. ยังได้มีการด�เนินงาน
ด้านการตรวจสอบและประเมินความปลอดภยั
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ส�คัญและเป็น
ประโยชน์สามารถพัฒนาการด�เนินงาน
ให้เกิดประสิทธภิาพและเกดิความปลอดภยั
ต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
ดังนี้

01 การสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร

การติดตัง้เครื่องมือ
เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศในห้องปฏิบัติงาน

การตรวจสอบ
การเปรอะเป้ือนทางรังสีในพื้นที่ปฏิบัติงาน

02

01

03

การตรวจประเมินสถานประกอบการทางรังสี
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02
 พัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน 
โดยใช้ เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่น
โพลิเมอร์ CR-39 (POLY-ALLYL 

DIGLYCOL CARBONATE, C
12
H

18
O

7
) 

ส�าหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางรังสี

 จากฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางรังสี พบว่า ในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้
ประโยชน์จากรังสีนิวตรอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท้ังปริมาณของจ�านวนเครื่องมือและปริมาณ
ความแรงกมัมนัตภาพรงัสีท่ีสูงขึน้ ปส. จงึด�าเนนิการ
ตรวจวัดระดบัรงัสีนวิตรอนจากสถานประกอบการ
ทางรงัสีในภาคอตุสาหกรรม ท่ีใช้วสัดกุมัมนัตรงัสี 
อะเมรเิซยีม-241/เบรลิเลยีม (Americium-241/
Beryllium : Am-241/Be) และ แคลิฟอร์เนยีม-252 
(Californium-252 : Cf-252)  ซึง่ให้รงัสีนวิตรอน 
รวมถงึสถานประกอบการทางรงัสีท่ีใช้เครือ่งก�าเนดิ
รงัสี ก�าลังสูงสุดมากกว่าหรอืเท่ากบั 6 MV ซึง่ตดิตัง้
ในด่านศุลกากรและด่านตรวจยานพาหนะ เพื่อ
ค้นหาส่ิงผิดกฎหมายและยาเสพติดตามแนวเขต
ชายแดนของประเทศไทย โดยเข้าติดตั้ง/เก็บแผ่น
วดัรงัสี CR-39 ในเขตพืน้ท่ีต่าง ๆ คอื ภาคเหนอื 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคตะวนัออก ภาคกลาง 
และภาคใต้ รวมท้ังส้ิน 39 หน่วยงาน เม่ือตดิตัง้
แผ่นโพลเิมอร์ CR-39 ครบตามก�าหนดเวลา จะน�า
กลบัมาตรวจวิเคราะห์ผลค่าระดบัรงัสีนวิตรอน โดย
ผ่านกระบวนการล้างแผ่นโพลเิมอร์ CR-39 ทางเคมี 
และแปรผลด้วยโปรแกรมอตัโนมตั ิTASL-image 
สามารถเรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่า เทคนิค
การเกิดรอยรงัสีบนแผ่นโพลเิมอร์ CR-39 ท้ังนี ้ผล
การตรวจวัดค่าระดบันวิตรอนโดยเทคนคิการเกิดรอย
รงัสีบนแผ่นโพลเิมอร์ CR-39 ท้ัง 39 หน่วยงาน 
พบว่าสามารถใช้แผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ตรวจวดัค่า
ระดับรังสีนิวตรอนได้ โดยต�าแหน่งท่ีติดตั้งแผ่น
โพลเิมอร์ CR-39 ภายในพืน้ท่ีปฏิบตังิานทางรงัสี 
และแผ่นโพลเิมอร์ CR-39 ประจ�าตวับคุคล มีค่า
ระดับรังสีนิวตรอนต�่ากว่าค่าขีดจ�ากัดปริมาณรังสี 
คือ น ้อยกว ่า 20 มิลลิซี เวิร ์ตต ่อป ี ภายใต ้
กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
หมวด 6 ข้อ 17 (1) ท�าให้ผู้ปฏิบตังิานและประชาชน
เกิดความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการน�า
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน

Am-Be source are kept in Pb-housing 
then put in radiation storageOil well Logging

The neutron energy spectrum 
of Am-Be source

The sample of Am-be 
source Storage
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ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ได้ก�าหนดมาตรการด้าน
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพื่อป้องกัน ยับยัง้ และตอบโต้
การก่อการรา้ย รวมทัง้การก่อวนิาศกรรม โดยมกีลไกการด�าเนนิงาน
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางนวิเคลยีร ์3 สว่นหลกั คือ การป้องกัน 
การตรวจจบั และการตอบโตต้อ่การโจรกรรม หรอืการกระท�าอื่นใด
อันมีเจตนากระท�าผิดกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การป้องกัน (Prevention) 
คอื การป้องกนัการก่อการร้ายทางนวิเคลยีร์ ได้แก่ การจัดท�ากฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติพลั งงานนิว เคลียร ์เพื่ อ สันติ  พ .ศ .  2559 
งานนติวิทิยาศาสตร์นวิเคลยีร์ (nuclear forensics) การประเมนิภัยคกุคาม
และออกแบบภัยคุกคามพื้นฐานของประเทศ รวมท้ังการสร้างวัฒนธรรม
ความมัน่คงปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนกั ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัภยัคกุคามทางนวิเคลยีร์และรงัสี 
ให้แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีน�าไปใช้
ในการก่อการร้ายได้

การตรวจจับ (Detection) 
คอื การยบัยัง้ การตรวจจบั และ ห้ามน�าวัสดนุวิเคลียร์และวัสดกุมัมนัตรงัสี
ท่ีอยู่นอกเหนือการก�ากับดูแลไปใช้ในการก่อการร้าย ซึ่งการด�าเนินการ
ประกอบด้วย การตรวจจับโดยเครื่องมือ การประเมินเบื้องต ้น
เมือ่มสัีญญาณแจ้งเหตจุากเครือ่งมอื และ/หรอื ข้อมลูการแจ้งเตอืน และ
ความยัง่ยนืของมาตรการการตรวจจับ 

การตอบโต้ (Response) 
คอื การตอบโต้เพือ่การป้องกนัชวีติและทรพัย์สินต่อเหตกุารณ์ท่ีเกีย่วข้อง
กบัการใช้วัสดนุวิเคลยีร์และวัสดกุมัมนัตรงัสีในการก่อการร้าย ประกอบด้วย
การประเมนิเมือ่มสัีญญาณแจ้งเหตจุากเครือ่งมือ การประเมนิเมือ่มข้ีอมลู
การแจ้งเตอืน การแจ้งเหตเุม่ือเกิดเหตคุวามมัน่คงปลอดภยัทางนวิเคลียร์ 
งานด้านนติวิทิยาศาสตร์นวิเคลยีร์ แผนตอบโต้ระดบัชาต ิ และการเตรยีม
ความพร้อม 
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กรณีสถานการณ์ปกติ
ซ่ึงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

1.1 การป้องกัน
ด�าเนินการตรวจสอบระบบความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร ์และวัสดุ
กัมมันตรังสีตามทะเบียนการขออนุญาต
ในส่วนของสถานท่ีจดัเกบ็ ระหว่างการใช้งาน 
และการขนส่ง

1.2 การตรวจจับ
ด�าเนินการตรวจสอบความครบถ ้วน
สมบู รณ ์ของอุปกรณ ์และ เครื่ อ งมื อ
ของระบบความม่ันคงปลอดภัยตามทะเบยีน
การขออนุญาตของวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กมัมันตรงัสี

1.3 การตอบโต้
ด�าเนนิการตรวจสอบการจดัท�าแผนตอบโต้
ของผู ้ขอรับอนุญาตกรณีเกิดเหตุการณ์
ท่ีเกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
วสัดนุวิเคลยีร์และวัสดกุมัมันตรงัสี

กรณีสถานการณ์ไม่ปกติที่อยู่นอกเหนือการก�ากับดูแล

2.1 การป้องกัน
• ผลักดันการด�าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉิน
 ทางนวิเคลยีร์และรงัสี พ.ศ. 2561 – 2565 
• ด�าเนินการประเมินภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ รวมท้ังจัดท�าการออกแบบภัยคุกคามพื้นฐานร่วมกับหน่วยงาน
 ด้านความมัน่คงของประเทศ
• จดัท�าขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Standard Operating Procedure; SOP) ด้านนติวิิทยาศาสตร์นวิเคลียร์
 ของประเทศร่วมกบัหน่วยงานเครอืข่ายท่ีเกีย่วข้อง
• ลงนามความร่วมมอืกบัทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency 
 : IAEA)  ด้านนติวิิทยาศาสตร์นวิเคลยีร์ (Practical Arrangements on Cooperation in the Area of 
 Nuclear Forensic Science)

2.2 การตรวจจับ
• ร่วมกบักรมรบพิเศษท่ี 3 รกัษาพระองค์ และหน่วยงานความม่ันคงท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ถวายความปลอดภยัราชพธีิ
 ชลมารค รวมท้ังประสานความร่วมมอืกบั IAEA เพือ่เตรยีมการในส่วนของเครือ่งมือตรวจจับส�าหรบัใช้ในงาน
 พระราชพธีิ
• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการตรวจจับวัสดุนิวเคลียรแ์ละวัสดุกัมมันตรังสีให้กับ
 หน่วยงานผู้ปฏบิตังิานส่วนหน้าของประเทศ

2.3 การตอบโต้
• ร่วมฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2562 (C-MEX 19) ครั้งท่ี 13 ประเด็นการต่อต้าน
 การก่อการร้าย “บ้านนา 62” ระหว่างวันท่ี 13 - 15 มนีาคม 2562
• บรูณาการร่วมกบัส�านกังานพสูิจน์หลกัฐานต�ารวจในการพสูิจน์ทราบวตัถพุยาน ซเีซยีม-137 (Caesium-137 
 : Cs-137)
• ประสานแผนร่วมกบัแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560 – 2564) ของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
 (สมช.) โดยเฉพาะการเตรียมการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
 การบรหิารจดัการภยัจากนวิเคลยีร์และรงัสี 
• ฝึกซ้อมระงับสถานการณ์ฉกุเฉนิและแผนเผชญิเหตใุนระดบัสูงสุด ร่วมกบัหน่วยงานด้านความมัน่คงระดบัประเทศ 
 สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (สทน.) และเจ้าหน้าท่ีเผชญิเหตท่ีุเกีย่วข้อง เพือ่เสรมิสร้าง
 ศกัยภาพบคุลากรให้พร้อมต่อการจัดการกบัสถานการณ์ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
• พฒันาสมรรถนะบคุลากรเพือ่สร้างความเข้าใจและการถ่ายทอดความรู้แนวทางการปฏบิตั ิเทคนคิการตรวจวัด
 ทางรงัสี มาตรการความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน และมาตรการตดิต่อประสานงานในการปฏบิตังิานระงับเหตุ
 ฉกุเฉนิทางรงัสี ให้กบัเจ้าหน้าท่ีเผชญิเหตเุบือ้งต้น ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ต�ารวจ 
 ทหาร หน่วยงานกู้ภยั และหน่วยแพทย์ โดยมเีป้าหมายในการด�าเนนิการให้แก่เจ้าหน้าท่ีเผชญิเหตเุบือ้งต้น
• พัฒนาสมรรถนะบคุลากรภายในประเทศและภมิูภาคด้านการตอบโต้และการพฒันากรอบการจัดการสถานการณ์
 ฉกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสี ภายใต้กรอบความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างประเทศ
• ประสานกบั IAEA และเครอืข่ายของประเทศ เพือ่ทดลองใช้ SOP ด้านนติวิิทยาศาสตร์นวิเคลยีร์ของประเทศ
 เบือ้งต้น
• พฒันาศกัยภาพการตรวจพสูิจน์เอกลักษณ์ทางนวิเคลียร์ เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานนติวิทิยาศาสตร์นวิเคลียร์
 ของประเทศ 

ปส. มีมาตรการก�ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ทั้งกรณีสถานการณ์ปกติที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล 
และกรณีสถานการณ์ไม่ปกติที่อยู่นอกเหนือการก�ากับดูแล คือ การเกิดเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปส. ไดด้�าเนนิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางนวิเคลียร์เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั
ต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ตามกรอบการด�าเนินหลัก คือ
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 ตามท่ีประเทศไทยเป็นประธาน ASEAN 
(The Association of Southeast Asia Nations) 
ในปี พ.ศ. 2562 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(ปส.) รับหน้าที่ เป็นประธาน ASEANTOM 
เครือข่ายหน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณูในภูมภิาคอาเซียน (ASEAN 
Network of Regulatory Bodies on Atomic 
Energy) 

การประสานงานความร่วมมือ
และพันธกรณีระหว่างประเทศ

บทบาทความเป็นผู้น�าของ ปส.
ประธาน ASEANTOM 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 

การประชมุประจ�าปีครัง้ท่ี 6 ของ ASEANTOM และการสัมมนาด้านความมัน่คงปลอดภัยทางนวิเคลยีร์
ในภูมิภาคอาเซยีน ระหว่างวันท่ี 1 - 4 กรกฎาคม 2562 ณ จงัหวัดกระบี ่เพือ่ให้ประเทศสมาชกิอาเซยีน
ทบทวนผลการด�าเนนิงานภายใต้ ASEANTOM

 ซึ่งริเริ่มข้ึนโดยการผลักดันของ ปส. เมื่อป ี
พ.ศ. 2554 ด้วยมุ่งหวังให้การด�าเนินงานด้าน
ความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ (Safety) ความมัน่คง
ปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ (Security) และการพิทักษ์
ความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ (Safeguards) หรอื 
3S ในภมิูภาคอาเซยีนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
การเป็นประธาน ASEANTOM ของ ปส. ในปี 
พ.ศ. 2562 นี ้ถอืเป็นโอกาสส�าคญัท่ีประเทศไทย
ได้แสดงศกัยภาพในการน�าเสนอประเดน็ความร่วมมอื
ด้านนวิเคลยีร์และรงัสีในระดบัภมิูภาคอย่างต่อเนือ่ง 
รวมท้ังผลกัดนัให้ ASEANTOM เข้าเป็นส่วนหนึง่
ในการขับเคลือ่นประชาคมอาเซยีนอย่างจรงิจงั 
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ในฐานะการเป็นประธาน ASEANTOM ปส. ได้แสดงบทบาทความเป็นผู้น�าและจัดให้มีกิจกรรมส�าคัญเพื่อแบ่งปัน
และเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและหน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ทัง้ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมประจ�าปีครัง้ที่ 6 ของ ASEANTOM และการสัมมนาด้านความมัน่คงปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ในภมิูภาค
อาเซยีน ระหว่างวนัท่ี 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกระบี ่เพือ่ให้ประเทศสมาชกิอาเซยีนทบทวนผลการด�าเนนิงานภายใต้ ASEANTOM 
และเป็นเวทีระดบันโยบายในการหารอื แลกเปลีย่นประสบการณ์ พฒันาความร่วมมอื และความช่วยเหลอืด้านต่างๆ ร่วมท้ังด้านความม่ันคง
ปลอดภยัทางนวิเคลยีร์กบัประเทศสมาชกิและหน่วยงานคู่เจรจา ได้แก่ ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ (International Atomic 
Energy Agency: IAEA) คณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission: EC) กระทรวงพลงังานแห่งสหรฐัอเมรกิา (U.S. Department 
of Energy: U.S. DOE) RCA Regional Office ญ่ีปุ่น และแคนาดา อย่างเป็นรปูธรรม 

กิจกรรม Bilateral Technical Cooperation เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการเฝ้าระวังและตรวจวัดกมัมนัตภาพรงัสีในส่ิงแวดล้อม
ให้กับเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา
และมาเลเซยี

จัดการประชุมและฝึกอบรมให้แก่สมาชิก ASEANTOM เพือ่ขยายความร่วมมอืกบัหน่วยงานคู่เจรจาในอนาคต 
จ�านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
• การประชมุ Kick off Meeting of ASEANTOM/NNSA Exercise Development Training Series (EDTS) ร่วมกบักระทรวง
 พลงังานแห่งสหรฐัอเมรกิา 
• การฝึกอบรมภายใต้โครงการ ASEANTOM/NNSA Exercise Development Training Series (EDTS) ร่วมกบักระทรวงพลงังานแห่ง
 สหรฐัอเมรกิา 
• การฝึกอบรม RCA-ASEANTOM Regional Training Course on Rapid Radiation Measurement and Individual Dose 
 Assessment following Nuclear and Radiological Emergency 
• การประชมุ Final Project Review Meeting of RAS/9/077 
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ปส. ในฐานะประธาน ASEANTOM มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุน
การด�าเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิก และหน่วยงานคู่เจรจาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ทัง้ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ อันจะน�ามาซ่ึงความสงบสุข
และความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนอย่างยั่งยืน

 ท้ังนี ้จากการประชมุประจ�าปีครัง้ท่ี 6 ของ ASEANTOM ยงัได้ก่อให้เกิดแนวทาง ความร่วมมอื และกิจกรรมการต่อยอดเพือ่พฒันา ASEANTOM 
อย่างมนียัยะส�าคญัหลายประเดน็ ในส่วนของประเทศไทยมปีระเดน็การด�าเนนิงานท่ีส�าคญัตามมตท่ีิประชมุ อาทิ 
 
 • เป็นหน่วยงานหลกัของภมูภิาคอาเซยีนในการตดิตัง้ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ (Decision Support System : DSS) ส�าหรบัโปรแกรม ARGOS 
  เพือ่พยากรณ์การแพร่กระจายของนวิไคลด์กมัมนัตรงัสีกรณอีบุตัเิหตทุางนวิเคลียร์และรงัสี
 • ร่างแนวทางการเตรยีมความพร้อมและรบัมือเหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสีของภมูภิาคอาเซยีน (draft ASEAN Protocol for Preparedness 
  and Response to a Nuclear or Radiological Emergency)
 • เป็นเจ้าภาพจดัตัง้ศนูย์ Regional Data Centre ของสถานตีรวจวัดทางรงัสีเพือ่แลกเปลีย่นและแบ่งปันข้อมลูการตรวจวัดทางรงัสีกบัประเทศสมาชกิ
  อาเซยีน
 • วางแผนและเสนอกิจกรรมเพือ่สนบัสนนุให้ระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพทางนวิเคลียร์และรงัสีเป็นความร่วมมอืสาขาใหม่ของ ASEANTOM
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ด้านความมั่นคงปลอดภัย
วัสดุกัมมันตรังสี

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency: IAEA) 
ช่วยเสรมิสมรรถนะดา้นการก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์

และรงัสดีา้นการออกใบอนญุาต การตรวจสอบสถานประกอบการ 

การบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภยัของวัสดกัุมมนัตรงัสี

และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา 
(U.S. Department of Energy: U.S.DOE) 
และส�านักงานความมั่นคงด้านนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(National Nuclear Security Administration : 
NNSA)
โครงการ : Exercise Development Training Series (EDTS)  

(2019 - 2021)
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ประเทศไทยในฐานะ
ประธานเครือข่าย ASEANTOM 
กับการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2562

IAEA

NNSA

IAEA

EC

RCARO

ด้านการเตรียมความพร้อม
และตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ในภูมิภาคอาเซียน

ทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ
(International Atomic Energy Agency: IAEA) 
โครงการ : RAS/9/077 “Supporting Regional Nuclear 

Emergency Preparedness and Response in ASEAN Region”

คณะกรรมาธิการยุโรป
(European Commission: EC) 
โครงการ : Regional Project on Enhancing Emergency 

Preparedness and Response (EP&R) in ASEAN : 

Technical Support for Decision Making (DSS)

หน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(Regional Cooperative Agreement 
Regional Office: RCARO)
โครงการ : Regional Training Course Rapid Radiation 

Measurement and Individual Dose Assessment following 

Nuclear and Radiological Emergency
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การผลักดัน
ตามพันธกรณีที่ส�คัญ
ระหว่างประเทศ

 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ด�าเนิน
การผลักดันและขับเคลื่อนการด�าเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศและสร้างเครือข่าย
ความรว่มมอืดา้นนวิเคลยีรแ์ละรงัสกีบันานาประเทศ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้เข้าเป็นภาคีของ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 
รวมจ�านวน 12 พันธกรณี (3 พันธกรณี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ความร่วมมอืดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืท่ีส�าคญัของประเทศ
ในการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ท้ัง
บคุลากร เครือ่งมอื องค์ความรู้ และงบประมาณ ตลอดจน
เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างประเทศ
เครือข่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการก�ากับดูแล
ความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัสีของประเทศ โดย
มีรายละเอยีดพนัธกรณด้ีานต่างๆ ดงันี้

 (1) สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons : NPT)
 (2) ความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่าง
ประเทศว่าด้วยการพทัิกษ์ความปลอดภัยวัสดนุวิเคลยีร์ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัสนธิสัญญาไม่แพร่ขยาย
อาวุธนวิเคลยีร์ และพธีิสารเพ่ิมเตมิตามความตกลงฯ (Agreement between the Government 
of the Kingdom of Thailand and the International Atomic Energy Agency for 
the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons and its Additional Protocol : CSA and AP)
 (3) อนสัุญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลอืในกรณเีกิดอบุตัเิหตทุางนวิเคลยีร์หรอืเหตฉุกุเฉนิ
ทางรงัสี (Convention on Assistance in the Case of Nuclear or Radiological 
Emergency : ASSIST)
 (4) อนสัุญญาว่าด้วยการแจ้งเหตทุางนวิเคลยีร์โดยเรว็ (Convention on Early Notification 
of a Nuclear Accident: NOT)
 (5) สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีร์เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Southeast Asian 
Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty: SEANWFZ)

พันธกรณีระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน01

ประเทศไทยในฐานะ
ประธานเครือข่าย ASEANTOM 
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2.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศ แบบทวิภาคีและพหุภาคี

 (1) การเข้าร่วมเป็นสมาชกิของทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ (International Atomic 
Energy Agency : IAEA) และความตกลงภายใต้การเป็นสมาชกิ
 (2) ส�านักงานคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา (The Comision 
Nacionalde Energia Atomica : CNEA)
 (3) กระทรวงพลังงานแห่งสหรฐัอเมรกิา (United States Department of Energy: U.S.DOE)
 (4) คณะกรรมาธิการด้านความปลอดภัยทางนวิเคลยีร์แห่งประเทศแคนาดา (Canadian Nuclear 
Safety Commission : CNSC)
 (5) คณะกรรมาธิการก�ากบัดแูลนวิเคลยีร์แห่งสหรฐัอเมรกิา (The Nuclear Regulatory Commission 
of the United States of America : U.S.NRC)
 (6) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ในอาเซยีน (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM)
 (7) Instrument on Nuclear Safety Cooperation (INSC) ของสหภาพยโุรป (EU)
 (8) บนัทึกความเข้าใจระหว่างสถาบนัวจิยัด้านมาตรฐานและวทิยาศาสตร์แห่งสาธารณรฐัเกาหลแีละ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และมูลนิธิความร่วมมือนานาชาติด้านนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
เพือ่ความร่วมมอืด้านมาตรวิทยารงัสี
 (9) ความตกลงการใช้ระบบ RODOS กบัสถาบนั Karlsruhe แห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนกีบั
ราชอาณาจกัรไทย (Agreement on the use of the RODOS – SYSTEM by third parties)
 (10) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง IAEA กบั ปส. Practical Arrangements between IAEA 
and OAP on Cooperation in the Area of Nuclear Forensic Science
 ท้ังนี ้การด�าเนนิงานเพือ่ผลกัดนัและขับเคลือ่นตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศต่างๆ ข้างต้นของ ปส. ถอืเป็น
การยนืยนัเจตนารมณ์ของประเทศไทยต่อนานาประเทศถงึความตระหนกัและการให้ความส�าคญัต่อการ
ด�าเนนิงานตามวัตถปุระสงค์ของพนัธกรณต่ีางๆ ท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็นภาค ีอนัจะน�ามาซึง่ความปลอดภยั 
ความมัน่คงปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัสี และการพทัิกษ์ความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ท้ังในระดบัภมูภิาค
และนานาชาตอิย่างยัง่ยนืต่อไป

พันธกรณีระหว่างประเทศที่สามารถเข้าร่วมได้ภายหลังจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม02

2.1 พันธกรณีระหว่างประเทศ
 ที่ได้เข้าร่วมแล้ว

 (1) สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนวิเคลยีร์
โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear
-Test-Ban Treaty : CTBT)
 (2) อนสัุญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพ
ของวสัดนุวิเคลยีร์และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (Convention 
on the Physical Protection of Nuclear 
Material and its Amendment : CPPNM+E)
 (3) อนสัุญญาว่าด้วยความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ 
(Convention on Nuclear Safety : CNS)
 (4) อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการ
จดัการเชือ้เพลิงนวิเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัย
ในการจดัการกากกมัมนัตรงัสี (Joint Convention 
on the Safety of Spent Fuel Management 
and on the Safety of Radioactive Waste 
Management : RADW)
 (5) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการก่อ
การร้ายทางนวิเคลียร์ (International Convention 
for the Suppression of Acts of Nuclear 
Terrorism : ICSANT)

2.2 พันธกรณีระหว่างประเทศ
 ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการเข้าร่วม

 (1) Vienna Convention on Civil Liability 
for Nuclear Damage
 (2) Convention on Supplementary 
Compensation for Nuclear Damage
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สนธิสัญญาว่าด้วย

การห้ามทดลองนิวเคลียร์

โดยสมบูรณ์ 

(Comprehensive Nuclear

-Test-Ban Treaty : CTBT)

พันธกรณีระหว่างประเทศ

ที่ได้เข้าร่วมแล้ว

อนุสัญญาว่าด้วย

การปราบปรามการก่อการรา้ย

ทางนิวเคลียร์ 

(International Convention for 

the Suppression of Acts of 

Nuclear Terrorism : ICSANT)

อนุสัญญาว่าด้วย

ความปลอดภัยในการจัดการ

เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและ

ความปลอดภัยในการจัดการ

กากกัมมันตรังสี 

(Joint Convention on the 

Safety of Spent Fuel Man-

agement and on the Safety 

of Radioactive Waste Man-

agement : RADW)

ภายหลังจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่สามารถเข้าร่วมได้

ICSANTRADW CNSCPPNM+ECTBT

อนุสัญญาว่าด้วย

การคุ้มครองทางกายภาพ

ของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

(Convention on the Physical 

Protection of Nuclear Mate-

rial and its Amendment : 

CPPNM+E)

อนสัุญญาวา่ด้วย

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

(Convention on Nuclear 

Safety : CNS)
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การลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ 

การลงนามในข้อตกลง
ด้านความร่วมมือ 
เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
(Practical Arrangements 
between IAEA and OAP on 
Nuclear Forensic Science) 
ระหว่าง ปส. และ IAEA

การลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือกรอบ 5 ปี 
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวิเคลียร์ การใช้ประโยชน์ และ
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
(Practical Arrangements 
between IAEA and ASEAN 
on cooperation in the 
areas of nuclear science 
and technology and 
applications, nuclear 
safety, security and 
safeguards) ระหว่าง ASEAN 
และ IAEA
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ซึง่ในโอกาสท่ี ปส. ในฐานะประธานเครอืข่าย ASEANTOM ในปี พ.ศ. 2562 นี ้ได้ท�า
หน้าท่ีผลักดนัให้เกิดการลงนามในข้อตกลงด้านความร่วมมอืท่ีส�าคญัระดบัภมูภิาคและ
ระดบันานาชาต ิจ�านวน 2 เรือ่ง ได้แก่

 ระหว่าง ปส. กบั ทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ (IAEA) เมือ่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกระบี ่เพือ่เป็นกรอบความร่วมมือด้านการตรวจ
พสูิจน์เอกลกัษณ์ของวสัดนุวิเคลียร์และวัสดกุมัมันตรงัสี รวมไปถงึหลกัฐานอืน่ๆ ท่ีมกีารปนเป้ือนนวิไคลด์กมัมนัตรงัสี โดยกจิกรรมภายใต้ข้อตกลง ประกอบไปด้วย
การแลกเปลีย่นสนเทศทางวชิาการ การวจิยัและพฒันา การเข้าร่วมหลกัสูตรการฝึกอบรมและประชมุ รวมถงึการแลกเปลีย่นประสบการณ์เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิงาน
ด้าน nuclear forensics ในภูมภิาคอาเซยีนมปีระสิทธิภาพและความเข้มแขง็ สามารถสนบัสนนุให้เกิดการด�าเนนิงานด้านนติวิิทยาศาสตร์ร่วมกนัระหว่าง 
10 ประเทศสมาชกิอาเซยีน และ IAEA อย่างต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม

 เมือ่วันท่ี 17 กนัยายน 2562 ระหว่าง สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (The Association of Southeast Asia Nations: ASEAN) 
และ IAEA  ในช่วงการประชมุใหญ่สามัญประจ�าปีของ IAEA ครัง้ท่ี 63 ระหว่างวันท่ี 16 – 20 กนัยายน 2562 ณ กรงุเวียนนา สาธารณรฐัออสเตรยี โดยเชือ่ว่า
ข้อตกลงนีจ้ะช่วยเสรมิสร้างความแขง็แกร่งด้านการก�ากบัดแูลความปลอดภัยทางนวิเคลยีร์และรงัสีของไทยและอาเซยีน โดยจะร่วมผลกัดนัและให้การสนบัสนนุ
การด�าเนนิงานต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงนีอ้ย่างต่อเนือ่ง เพือ่มุ่งสู่ความปลอดภยัและประโยชน์ร่วมกนัของประชาชนในชาตแิละภมูภิาคอย่างยัง่ยนื

01

02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งปีส�าคัญ
ทางดา้นความรว่มมอืทางนวิเคลยีรแ์ละรงัสรีะหวา่ง
ประเทศไทยกับองค์กรระดับนานาชาติ

ข้อตกลงด้านความร่วมมือ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
(Practical Arrangements between IAEA and OAP on Nuclear Forensic Science) 

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกรอบ 5 ปี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ (Practical Arrangements between IAEA and ASEAN on cooperation in the areas of nuclear science 
and technology and applications, nuclear safety, security and safeguards) 
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 ปัจจบุนั ปส. ได้จดัตัง้สถานเีฝ้าตรวจฯ อาร์เอน็ 65 (RN65) เรยีบร้อยแล้ว
ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2560 โดยได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมาธิการ
เตรียมการองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบรูณ์ (CTBTO PerpCom) เมือ่ปี พ.ศ. 2561 โดยเจ้าหน้าท่ี ปส. 
ได้ด�าเนนิการเกบ็ เตรยีม และวัดตวัอย่างอากาศ พร้อมท้ังส่งผลการวดั
ไปยังองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
Organization : CTBTO) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
อย่างต่อเนือ่งทุกวัน รวมถงึท�าการทดสอบระบบต่าง ๆ ภายในสถานี 
 นอกจากนี ้ปส. ยงัได้มแีผนในการยกระดบัความสามารถของสถานี
เฝ้าตรวจฯ อาร์เอน็ 65 (RN65)  โดยการตดิตัง้ระบบตรวจวัดก๊าซเฉือ่ย
รังสี (Noble Gas System, THX65) ซึ่งเป็นระบบท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
เดียวกันแต่ใช้เครื่องมือคนละชุดส�าหรับการตรวจวัดเฉพาะนิวไคลด์
กมัมันตรงัสีท่ีเป็นก๊าซเฉือ่ยรงัสี โดยมกี�าหนดตดิตัง้ในเดอืนกมุภาพนัธ์
ปี พ.ศ. 2563 และจดัท�า Post-Certification Activity (PCA) 
contract ของสถานสี�าหรบัรองรบัการตดิตัง้ระบบดงักล่าว ท้ังนี ้สถานี
เฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) ของไทยถือเป็น 1 ใน 3 สถานี
ในภูมิภาคอาเซียน (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) และเมื่อประเทศไทย
ท�าการติดตั้งระบบตรวจวัดก๊าซเฉื่อยรังสีเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อย
จะส่งผลให้สถานเีฝ้าตรวจฯ อาร์เอน็ 65 (RN65) ของไทยกลายเป็น 
1 ใน 40 สถานท่ัีวโลก และเป็นหนึง่เดยีวของอาเซยีนท่ีมศีกัยภาพสูง
ในการเฝ้าตรวจการทดลองระเบิดและอาวุธนิวเคลียร์ จากสถานี
เฝ้าตรวจนวิไคลด์กมัมนัตรงัสี (RN) จ�านวนท้ังหมด 80 สถานท่ัีวโลก

สถานีเฝ้าตรวจ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 
(Radionuclide Monitoring Station : RN65)

 สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (Radiation 
Monitoring Station : RN 65) ของประเทศไทย ตั้งอยู่ 
ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก�าแพงแสน จ.นครปฐม 
ภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน ให้ใช้พื้นที่ภายในส�าหรับจัดตัง้สถานีเฝ้าตรวจฯ 
อารเ์อน็ 65 (RN65) นี ้โดยได้มกีารท�าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมือ
อนญุาตใหใ้ช้พ้ืนที่เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวันที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ เอ็น 171 (National Data Center : 
NDC N171) ณ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
ท�าหน้าท่ีในการรบั - สง่ และรวบรวมขอ้มูลการเฝ้าตรวจ
จากทัง้สถานขีองประเทศไทยและจากสถานีอ่ืน ๆ  ภายใต้
ระบบเฝ้าตรวจระหวา่งประเทศ (International Monitoring 
System, IMS) ของ CTBTO
 

สถานี เฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์ เอ็น 65 
(Radionuclide Station : RN65) ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพิภพ พีเอส 41 
(Primary Seismic Station : PS41) ณ สถานี
วัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การด�าเนิน
งานของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

 ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty หรือ CTBT) กับ CTBTO และ
กับรัฐภาคีอื่น โดยมีความตกลงร่วมกันว่าจะไม่ทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ หรือระเบิดนิวเคลียร์อ่ืนใด และให้
ความรว่มมือในการจดัตัง้เครอืขา่ยเฝ้าตรวจการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลก ทัง้นี้ ประเทศไทยได้ด�าเนินการ
ตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญา CTBT โดยการจัดตัง้
สถานีที่เกี่ยวข้อง 3 สถานี ได้แก่  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปส. ได้ด�เนินการ
เพ่ือขบัเคลือ่นและพฒันาการด�เนนิงานของสถานี
เฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) ทั้งทางด้าน
นโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย
หวังเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�เนิน
งานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

15 สิงหาคม 2562 น�าคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะ
อนกุรรมการเยีย่มชมความพร้อมเฝ้าระวังการทดลองอาวุธนวิเคลียร์ของสถานเีฝ้าตรวจฯ
อาร์เอน็ 65 (RN65) หวังผลกัดนัภารกิจด้านการเฝ้าตรวจการทดลองอาวธุนวิเคลยีร์
ภายใต้สนธิสัญญา CTBT ให้เกิดนโยบายการพฒันาความปลอดภยัอย่างยัง่ยนื

10 กันยายน 2562 น�าบคุลากรส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.) พร้อมด้วย
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบองค์การระหว่างประเทศและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชม
การด�าเนนิงานสถานเีฝ้าตรวจฯ อาร์เอน็ 65 (RN65) และรบัฟังการบรรยายการด�าเนนิ
งานภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนวิเคลยีร์โดยสมบรูณ์ (Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) 

28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับ CTBTO PrepCom เป็น
เจ้าภาพจดัฝึกอบรมนานาชาต ิด้านการตรวจพิสูจน์แผ่นดนิไหว ณ จงัหวัดเชยีงใหม่ โดยเชญิ
ผู้แทนกว่า 40 คน จาก 23 ประเทศท่ัวโลก เพือ่เสรมิสร้างความรู้เกีย่วกบัสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบรูณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty หรอื CTBT) และการท�างานของคณะกรรมาธิการเตรยีมการองค์การสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองอาวธุนวิเคลยีร์โดยสมบรูณ์ (CTBTO PerpCom) มุ่งหวงัเพิม่
ขีดความสามารถประเทศสมาชิกให้สามารถด�าเนินการตามสนธิสัญญาฯ ได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ มีการแลกเปลีย่นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างศนูย์ข้อมลูแห่งชาต ิและ
มีการพัฒนาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถระบุจุดท่ีเกิดแผ่นดินไหว
ได้อย่างถกูต้องแม่นย�ามากยิง่ข้ึน ซึง่ถอืเป็นการเตรยีมความพร้อมของประเทศสมาชกิ
ก่อนท่ีสนธิสัญญาฯ จะมผีลบงัคบัใช้

ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากสถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 
(RN65) และศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ เอ็น 171 (N171) แก่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องภายใน
ประเทศ รวมท้ังเป็นสถานท่ีส�าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่ท�าให้เกิดการบรูณาการท่ีชดัเจน
มากข้ึน สอดรบักบัการปรบัโครงสร้างของกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
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03

•

•

•

•
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สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 
(Radiation Monitoring Station : RN 65) 
ของประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ให้ใช้พื้นที่ส�าหรับจัดตัง้สถานีเฝ้าตรวจฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน 

สถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) ของไทย
ถือเป็น 1 ใน 3 สถานีในภูมิภาคอาเซียน 
(ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์)

1 ใน 3 สถานีในภูมิภาคอาเซียน

ปส. จัดตัง้สถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) 
เป็นที่เรียบร้อยตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
และได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมาธกิารเตรยีมการ
องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ (CTBTO PerpCom)

พ.ศ. 2560 

เมื่อติดตัง้ระบบตรวจวัดก๊าซเฉื่อยรังสีเสร็จสิ้น
จะส่งผลให้สถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) ของไทย
กลายเป็น 1 ใน 40 สถานีทั่วโลก 
และเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีศักยภาพสูง
ในการเฝ้าตรวจการทดลองระเบิดและอาวุธนวิเคลียร์ 
จากสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN) 
จ�านวนทัง้หมด 80 สถานีทั่วโลก

1 ใน 40 สถานีทั่วโลก 
และเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน

พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ ปส. ด�าเนินการเก็บ เตรียม และวัด
ตัวอย่างอากาศ พร้อมส่งผลการวัดไปยังองค์การ
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty Organization : CTBTO) ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย อย่างต่อเนื่องทุกวัน

เก็บ เตรียม และวัดตัวอย่างอากาศ

พ.ศ. 2563 ปส. มีแผนติดตัง้ระบบตรวจวัดก๊าซเฉื่อยรังสี 
(Noble Gas System, THX65)  เพื่อยกระดบัความสามารถ
ของสถานีพร้อมทัง้จัดท�า Post-Certification Activity 
(PCA) contract ของสถานีส�าหรับรองรับการติดตัง้ระบบ
ดังกล่าว

มีแผนติดตัง้
ระบบตรวจวัดก๊าซเฉื่อยรังสี

สถานีเฝ้าตรวจ
นิวไคลด์กัมมันตรังสี

อาร์เอ็น 65 
(Radionuclide Monitoring Station : RN65)

RN65



 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะ
หน่วยงานด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยใน
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ ขานรบันโยบายรฐับาลและน�ามาประยกุต์
ใช้กบัการด�าเนนิงานของ ปส. ในรปูแบบ OAP 4.0 
โดยมีการผลักดันการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการขับเคลื่อนภารกิจทุกส่วนงานภายในองค์กร
ท้ังส่วนงานหลกัและส่วนงานสนบัสนนุ โดยเป้าหมาย
การขับเคล่ือน OAP 4.0 มุ่งสู่การเป็น SMART 
OAP หรอืหน่วยงาน SMART ในการน�าเทคโนโลยี
ดจิทัิลมาใช้ขบัเคลือ่นการก�ากบัดแูลความปลอดภยั
การใช้พลังงานนวิเคลยีร์และรงัสีเพือ่สันตใินการพฒันา
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพน�าไปสู่ความปลอดภยั 
ความมัน่คงปลอดภยั และการพทัิกษ์ความปลอดภยั
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศและประชาชน
อย่างยัง่ยนื
 

การขับเคลื่อน 
OAP 4.0

 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศสู่ “Thailand 4.0” โดย
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับภารกิจของ
หน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ด�าเนนิงานและยกระดบัการใหบ้ริการดา้นตา่งๆ 
แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะ
สร้างความสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้การ
ด�าเนนิงานของหนว่ยงานเกดิประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปส. ด�าเนินการขับเคลื่อนภารกิจ OAP 4.0 ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 
โดยใหค้วามส�าคญักบัน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการพฒันาช่องทางการด�าเนนิงานเพื่อใหเ้กดิความสะดวก
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิผลทั้งต่อบุคลากรภายใน ปส. รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
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• การพฒันาการเช่ือมโยงขอ้มูลการน�าเข้า-สง่ออกวดัสกุมัมนัตรงัสแีละวสัดุ
นิวเคลียร์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) โดยการบรูณาการ
ข้อมลูใบอนญุาตน�าเข้า–ส่งออก ของส�านกังานปรมาณเูพือ่สันตส่ิงผ่านข้อมูลอเิล็กทรอนกิส์ไปยงั
กรมศุลกากรในรูปแบบของใบแจ้งข้อเท็จจริง เพื่อลดเอกสารระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน สนบัสนนุการด�าเนนิการด้านโลจิสตกิส์ รวมถงึการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตสามารถแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อน�าเข้า–ส่งออก วัสดุ
กมัมันตรงัสีและวัสดนุวิเคลยีร์ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถทราบผลได้ทันที นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิการ
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุน เสริมสรา้ง
ประสิทธิภาพการก�ากบัดแูล ให้สามารถตรวจสอบข้อมลูระหว่างหน่วยงานได้อย่างถกูต้อง รวดเรว็ 
แม่นย�า เป็นการอ�านวยความสะดวกต่อผู้รับใบอนุญาต สร้างความมั่นใจในต่อการก�ากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล อาทิ ข้อมูลบุคคล 
(กรมการปกครอง) ข้อมูลนติบิคุคล (กรมพฒันาธุรกิจการค้า) ข้อมลูปรมิาณรงัสีประจ�าตวับคุคล 
(สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน))

ระบบทะเบียนผู้ใช้งาน
และผู้ขอรับใบอนุญาต

[ปรับปรุง]

ระบบการยื่นขอรับใบอนุญาต
และติดตามสถานะออนไลน์

[ปรับปรุง]

ระบบเช่ือม
โยงข้อมูล
บุคคลและ
ทะเบียน
ราษฎร์

ระบบพิจารณา
ค�าขอรับใบอนุญาต

[ปรับปรุง]

ระบบเช่ือมโยง
บูรณาการ

ในใบอนุญาตส่ง
หรือพาฯ ไปกับ
อากาศยาน
ผ่านระบบ 
NSW

ระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลทะเบียน
กับ NSW

ระบบเช่ือมโยง
ใบแจ้ง

ขอ้เท็จจรงิ
ผ่าน NSW
[ปรับปรุง]

ระบบ
รักษา
ความ

ปลอดภัย

ระบบ
เช่ือมโยง
ข้อมูล

นิติบุคคล

ระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ภายใน ปส.

ระบบตรวจสอบและลงลายเซน็ดิจิทัล [PKI]
และเช่ือมโยงกับระบบ ebXML

ระบบ
เช่ือมโยง

ข้อมูล RSO
ระบบเช่ือมโยงข้อมูล

TLD/OSL
ระบบเช่ือมโยงข้อมูล ebXML 

อนุมัติการใช้งาน 
ดูสถานะใบอนุญาต
บันทึกการเก็บค่าธรรมเนียม
พิมพ์ค�าขอรับใบอนุญาต

ประเมินค�าขอรับใบอนุญาต
ออกรายงานส�าหรับพิจารณา
สร้างรอบประชุมพิจารณา
บันทึกผลการพิจารณา
บันทึกผลตรวจสถานที่

บันทึกผลปริมาณรังสีประจ�าบุคคล
บันทึกผลสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ

จัดการผู้ใช้และสิทธิ์ผู้ใช้

รายงานสรุปเชิงสถิติต่าง ๆ

ข้อมูล RSO,
ข้อมูลการสอบเทียบ,
ข้อมูลรายงานการขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสี,
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

ระบบภายในต่าง ๆ ของ ปส.
ข้อมูลTLD/OSL

NSW
ค�าขออนุญาตส่งออก

หนังสือรับรองความปลอดภัย
ทางรังสีของหีบห่อ

ยื่นใบแจ้งข้อเท็จจริง
การน�าเข้า/ส่งออก ผ่าน NSW

ใบแจ้งข้อเท็จจริง
การส่งออกทางอากาศยาน

ใบแจ้งข้อเท็จจริงการน�าเข้า/ส่งออก

ใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออกที่ตรวจปล่อย

ข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการ
เพื่อส่งข้อมูลผ่านช่องทาง NSW

ผลการยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการ

ระบบทะเบียน NSW

กรมศุลกากร

หน่วยงานตรวจสอบ
ก่อนส่งออก

ข้อมูล RSO

ข้อ
มูล

 R
SO

ขอ้มูลบุคคล

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ประกอบการ
ยื่นค�าขอฯ 

ติดตามค�าขอฯ
ส่งรายงาน

ค�าขอลงทะเบียนใช้งาน
/ใช้บริการ

รหัสใช้งานระบบ

สถานะของค�าขอฯ 
พิมพ์ใบช�าระเงินฯ
พิมพ์ใบอนุญาต

G-Cloud

เจ้าหน้าที่ ปส.

เจ้าหน้าที่ ปส.

ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริหาร

บางเขน

ข้อมูลเกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาต 
[RESTful API] ,
ข้อมูลใบแจ้งหนี้ สทน.

ผู้ประกอบการ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การก�กับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 

ข้อมูล
นิติบุคคล

ภาพรวมแผนการเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

01

National Single Window (NSW)

ขอรับใบอนุญาตฯ, ขอช�าระค่าธรรมเนียม
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• พฒันาระบบฐานข้อมลูเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรงัสี 

• พฒันาระบบสมคัรสอบ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรงัสี
ผ่านทางเวบ็ไซต์ http://rso.oap.go.th ซึง่ช่วยให้ง่ายต่อ
การสมัครสอบ โดยผู้สนใจสมัครสอบไม่จ�าเป็นต้องยื่น
เอกสารสมคัรสอบด้วยตนเอง ณ ปส. แต่สามารถเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์ท่ีจัดเตรียมไว้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท�าให้
ผู้สมคัรสอบเกิดความสะดวกและรวดเรว็ในการด�าเนนิงาน
มากยิง่ขึน้ 

• พัฒนาระบบการสอบเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี
แบบออนไลน์ โดยให้ผู้เข้าสอบสามารถท�าการสอบผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ปส. ซึ่งมีความสะดวกมากกว่า
การสอบแบบปกต ิ(แบบกระดาษ) โดยผู้เข้าสอบไม่จ�าเป็น
ต้องเตรยีมอปุกรณ์ในการสอบ อาทิ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
และเม่ือสอบเสร็จแล้วผู ้สอบสามารถทราบผลคะแนน
ของตนเองได้ทันที ไม่จ�าเป็นต้องรอคะแนนจากการตรวจ
ข้อสอบแบบกระดาษ โดยขณะนี ้ปส. ได้น�าร่องจดัการสอบ
รปูแบบดงักล่าวเฉพาะใน ปส. เท่านัน้ ซึง่ในอนาคต ปส. 
มแีผนจะพัฒนาการสอบแบบออนไลน์ให้สามารถด�าเนนิการ
ได้ ณ ศนูย์ปรมาณเูพ่ือสันตปิระจ�าภมิูภาค (ศปส.) ท้ังนี ้เพือ่
อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการสอบท่ีมาจากภูมิภาค
ต่าง ๆ ไม่ต้องเดินทางไกล ช่วยให้ประหยัดเวลาและ
งบประมาณ

ระบบฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ระบบสมัครสอบออนไลน์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ระบบสอบออนไลน์
และคลังข้อสอบ

• การพัฒนางานขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี (SMART RSO) 
โดยด�าเนินการใน 3 ส่วนที่ส�าคัญ ดังนี้

 เนื่องด้วยวัสดุกัมมันตรังสีมีปัจจัยความเส่ียงทางด้าน
ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยในระหว่าง
การขนส่งสูงกว่าในขณะการจดัเกบ็หรอืการใช้งานปกต ิปส. 
จงึน�าระบบ GPS tracking ซึง่มกีารใช้งานอย่างแพร่หลาย
มาใช้ในการติดตามต�าแหน่งการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
แบบ Real-time ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โดยเป็นการใช้เทคโนโลยเีพือ่ความปลอดภยัและความมัน่คง
ปลอดภัยในการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งสามารถช่วย
ในการวเิคราะห์ ตดิตามและเกบ็ข้อมลูการเคลือ่นย้ายวสัดุ
กมัมนัตรงัสี รวมถงึช่วยลดขัน้ตอนในการแจ้งหรอืรายงาน
การขนส่งวัสดกุมัมันตรงัสี โดยท�าให้ ปส. และหน่วยงาน
ผู ้ใช ้วัสดุกัมมันตรังสี มีข ้อมูลเพื่อใช ้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของกระบวนการและความปลอดภัยในการ
ขนส่งทางบก อีกท้ังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยในองค์รวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• การพัฒนาระบบการติดตามการขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสีด้วยระบบ GPS

การขนส่ง

พาหนะขนส่ง

เพื่อย้ายสถานที่จัดเก็บ

ต้นก�าเนิดรังสี
และหีบห่อในการขนส่ง

การน�าไปใช้งาน

Smart RSO System

GPS tracking 

Smart RSO 
System
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การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคล
กับกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ผ่าน Linkage Center 
ลดการ เรี ยกรับส�เนาบัตร
ประจ�ตัวประชาชน 

การพัฒนา Digital Form 
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อน�มาใช้
ในการด�เนินงานภายในองค์กร 

การพัฒนา OAP Application 
เพ่ือการเรยีนรู้พลงังานนวิเคลยีร์
และรังสี และการก�กับดูแล
ความปลอดภัยด้วยตนเอง 

02 03 04

 ปส. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้
ประโยชน์ข้อมูลทะเบยีนประวตัริาษฎร จากฐานข้อมลู
ทะเบยีนกลางด้วยระบบคอมพวิเตอร์ โดยวธีิบรกิาร
ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) 
และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมส�าหรับ
อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง 
เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชน
ท่ีตดิต่อราชการกบั ปส.  โดยลดขัน้ตอนการกรอก
เอกสารจ�านวนมาก ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริง
น�ามายนืยนั พิสูจน์ตวัตนเพือ่ขอรบับรกิาร โดยการ
อ่านจากเครือ่งอ่าน Smart Card และเชือ่มโยง
ข้อมูลกบัฐานข้อมลูของกรมการปกครอง ท�าให้การ
รบับรกิารเป็นไปด้วยความสะดวก แม่นย�า รวดเรว็ 
และสามารถน�าข ้อมูลมากรอกในแบบฟอร์ม
แบบอัตโนมัติได้ทันที โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
สว่นบุคคลนี้ถูกน�ามาใช้ในภารกิจหลายส่วนงาน
ของ ปส. อาทิ การยื่นค�าขอรับใบอนุญาต หรือ
ขอต่อใบอนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี การสอบ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี การสมัครสอบ
บรรจบุคุลากรภายใน ปส. เป็นต้น

 ปส. ด�าเนนิการพฒันาส่ือการเรยีนรู้ด้านพลังงาน
นวิเคลียร์และรงัสี รวมท้ังภารกิจงานของ ปส. เพือ่
การเรยีนรู้ด้วยตนเองในรปูแบบ OAP Application 
ซึ่งเป็น Application ในโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดย
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ท้ังระบบปฏบิตักิาร 
iOS และ Android เพือ่เรยีนรู้ข้อมลูต่างๆ พร้อมท้ัง
ร่วมท�าแบบทดสอบท้ายบทเรียน อาทิ ส�านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
การขอใบอนญุาต เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรงัสี 
ท้ังนี้ Application ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้
ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลงังานนวิเคลียร์และรงัสี รวมท้ังภารกิจของ ปส. 
ได้ทุกท่ีทุกเวลา และในปจัจุบัน ปส. ยังได้น�า 
Application ดังกล ่าวมาใช ้เป ็นเครื่องมือ
ในการพฒันาบคุลากรภายใน ปส. เพือ่ให้มพืีน้ฐาน
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับภารกิจหน้าท่ีของ ปส. 
น�าไปสู ่การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและท่ีได ้รับ
มอบหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 โดยบุคลากรภายใน ปส. สามารถด�าเนินงาน
ด้านต่างๆ ด้วย Digital Form ผ่านระบบออนไลน์
โดยไม่ต้องใช้กระดาษ ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ต่อนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการการลด
ใช้กระดาษได้เป็นอย่างด ีโดยในปัจจุบนั ปส. มกีาร
พฒันา Digital Form และน�ามาใช้เพือ่ความคล่องตวั
ในการด�าเนนิงานอย่างแพร่หลายท่ัวท้ังองค์กร ดงันี้ 
 • การลา และระบบการแสดงสถิติ
  การปฏิบัติงานออนไลน์
 • การขอใช้พาหนะส่วนกลางออนไลน์
 • การขอใช้ห้องประชุมออนไลน์
 • การขอเบิกจ่ายของที่ระลึกออนไลน์
 • การแสดงปฏิทินกิจกรรมออนไลน์
 • การรับ–ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณ
   อิเล็กทรอนิกส์

 Linkage Center  OAP Application  Digital Form 

OAP
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ผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.44) 
ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการส�รวจระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ�าปี พ.ศ. 2562  

ความส�เร็จ: ปส. ผ่านการประเมินเป็นหน่วยงานระดับ A 
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2562  
     
ความส�เร็จ: ปส. รับรางวัล 
“หน่วยงานสนับสนุนนโยบายรัฐยกเลิกใช้ส�าเนาเอกสารราชการ”

ความส�เร็จ: ปส. รับรางวัล 
“หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6”

03 ความส�เร็จ
ในการด�เนินงานส�คัญด้านต่าง ๆ 





 โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือพฒันาระบบการด�าเนนิงาน
ของส่วนราชการ ในการขบัเคลือ่นภารกิจส�าคญั
ของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน โดยส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้รบั
มอบหมายให้ด�าเนินการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการดังกล่าว และในปี พ.ศ. 2562 
ส�านกังานปรมาณเูพือ่สันต ิ(ปส.) มผีลการประเมนิ
ส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
ในการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการอยู่ในระดบั
องค์กรท่ีมคีณุภาพ ดงันี้

ผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ (ม.44) ของส�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์ประกอบ การประเมิน ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน รอบ 12 เดือน 

(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

1. ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐานงานประจ�า งานตามหน้าที่ปกติ 
หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
งานตามกฎหมาย กฎนโยบายรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศไทย 
ตามการจดัอันดบัของ IMD (WCY2019)

อันดับ
38

อันดับ
38

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 คะแนนรวมของบทความ 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ประเทศและนานาชาติ

37 คะแนน 38 คะแนน

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ 100 ด�าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแนวทาง
ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

01

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสำันติ รายงานประจำ�ปี 2562 049



องค์ประกอบ การประเมิน ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน รอบ 12 เดือน 

(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวตักรรมในการบริหารจดัการระบบงานงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 
(Innovation Base)

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละความส�าเร็จของ
ระบบสมัครสอบเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี (ออนไลน์) ร้อยละ 100

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
• ด�าเนินการพัฒนาระบบรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ และเปิดใช้
ระบบฯ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบ การประเมิน ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน รอบ 12 เดือน

(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

4. ศักยภาพในการด�าเนนิการของสว่นราชการ

ตามแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (Potential Base)

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ร้อยละความส�าเร็จของ

ระบบย่ืนและพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาต

ทางอิเลก็ทรอนิกส ์ของเครื่องก�าเนดิรงัสี 

วัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 

ออนไลน์ (e-license)

ร้อยละ 100

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

• ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถใช้งานยื่นรับค�าขอ

ออนไลน์ของเคร่ืองก�าเนดิรังสี 

(http://www.oap.go.th/services/license)

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 ร้อยละความส�าเร็จของ

ระบบติดตามสถานะค�าขอรับใบอนุญาต 

(e- tracking)
ร้อยละ 100

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

• ผูข้อรับใบอนญุาตสามารถติดตามผล

การพิจารณาออกใบอนญุาตผา่นเวบ็ไซต์ 

http://portal.oap.go.th/tracking โดยใช้เลขที่

รับค�าขอหรือรหัสหนว่ยงานในการสืบคน้

องค์ประกอบ การประเมิน ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน รอบ 12 เดือน

(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

2. ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตรแ์นวทางปฏรูิปภาครฐั นโยบายเรง่ดว่น 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Base)

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ความส�าเร็จของการ
บูรณาการใหบ้ริการผา่นระบบ e-Service 
ภายใตพ้ระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

ร้อยละ 100

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
• เช่ือมโยงขอ้มูลใบแจง้ขอ้เทจ็จรงิกบักรมศลุกากร 
และ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การช้ีแจงประเด็นส�าคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์

ร้อยละ 100 ไม่มีประเด็นช้ีแจง

02

03
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ตามที่  ส� านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทั ล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดท�าโครงการ
ส�ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 

โดยมุ่งหวงัเพ่ือทราบสถานภาพการด�าเนนิงาน รวมถงึ
ระดับความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน 
การก�าหนดนโยบาย ตลอดจนการด�าเนนิโครงการ
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อกีท้ังหน่วยงานต่าง ๆ  
จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาด้านรัฐบาล
ดิจิทัลขององค์กร เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
และยกระดบัขดีความสามารถในการพฒันารฐับาล
ดิจิทัลภายในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จาก
การส�ารวจจะสามารถสะท้อนถงึปัญหา ความท้าทาย 
อุปสรรค รวมถึงป ัจจัยแห ่งความส�าเร็จใน
การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์ในการจัดท�านโยบายและการจัดสรร
งบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึง
เป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีมี
ความน่าเชือ่ถอื โดยกรอบการส�ารวจฯ หน่วยงาน
ระดบักรมและจงัหวัด ปี พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย
ตวัชีวั้ด 6 ด้าน ได้แก่   
   

ผลการส�รวจระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของสำ�นักงานปรมาณูเพื่อสำันติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ตัวช้ีวัดที่ 1 
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices) 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) 

ตัวช้ีวัดที่ 3
 บริการภาครัฐ (Public Services)

ตัวช้ีวัดที่ 4 
การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

(Secure and Efficient Infrastructure)

ตัวช้ีวัดที่ 6 
เทคโนโลยีดิจิทัลและการน�าไปใช้ (Digital Technological Practices)

ตัวช้ีวัด 6 ด้าน 
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 ในปี พ.ศ. 2562 ส�านกังานปรมาณเูพือ่สันต ิ(ปส.) ในฐานะหน่วยงานก�ากบัดแูลความปลอดภยั 
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศซึ่งมีศักยภาพและความพร้อม
ในการเป็นผูน้�าและขับเคล่ือนภารกิจหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ร่วมตอบแบบส�ารวจ
ดังกล่าว จากหน่วยงานท่ัวประเทศท่ีร ่วมตอบแบบส�ารวจท้ังส้ิน 1,569 หน่วยงาน 

โดยตัวช้ีวัดที่โดดเด่นที่สุด 
คือ ตัวช้ีวัดที่ 5 : โครงสร้างพื้นฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(Secure and Efficient Infrastructure) 
รองลงมา คือ ตัวช้ีวัดที่ 3 : บริการภาครัฐ 
(Public Services) 
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ผลการส�รวจพบว่า ปส. 
มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล สูงถึง 81.75 คะแนน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) 
โดยมีคะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
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  การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) คอื การประเมนิท่ีมจีดุมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรบัปรงุ
พัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินท่ีครอบคลุม
หน่วยงานภาครฐัท่ัวประเทศ ซึง่เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ีในการประชมุเมือ่วันท่ี 23 มกราคม 2561 
มีมตเิห็นชอบให้หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานให้ความร่วมมอืและเข้าร่วมการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทาง
และเครือ่งมือการประเมนิตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ หรอื 
ส�านกังาน ป.ป.ช. ก�าหนด นอกจากนี ้ การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครฐั ยงัได้ถกูก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี ประเดน็การต่อต้าน
การทุจรติและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึง่มผีลผกูพันให้หน่วยงานภาครฐัทุกแห่งจะต้อง
เข้าร่วมการประเมนิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 ไปจนถงึปี พ.ศ. 2580 ท้ังนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีก�าหนดให้ผล
การประเมนิ ITA เป็นตวัชีวั้ตในแนวทางการป้องกนัการทุจรติของประเทศไทย และก�าหนดค่าเป้าหมาย
ในระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก�าหนดค่าเป้าหมายไว้ท่ีร้อยละ 80 
 

ความส�เร็จ: ปส. ผ่านการประเมิน

เป็นหน่วยงานระดับ A 
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2562  

ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ได้ให้ความร่วมมอื
และเข้าร่วมการประเมินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี พ.ศ. 2562 ปส. ผา่นการประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ.2562 และได้รับคะแนน 
85.63 ถือเป็นองค์กรระดับ A ในการประเมินฯ 
ในครัง้นี ้นับเป็นความส�าเรจ็และความภาคภมูใิจ วา่ 
ปส. มกีารด�าเนนิงานอยา่งโปรง่ใสและมคีณุธรรม 
สามารถสร้างความเช่ือมั่นในการก�ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี
ประสทิธภิาพ ปส. จะยงัคงมุง่มัน่ปฏบิตัภิารกจิอยา่ง
โปร่งใสและมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาการด�าเนินงาน
ให้ เกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

A
ระดับ

ได้รับ 

85.63
คะแนน

ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ความส�าเร็จ:
ปส. ผ่านการประเมิน
เป็นหน่วยงานระดับ A 

ด้านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2562
 

A

A
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 ปส. ได ้น�าระบบฐานข ้อมูลทะเบียนกลางด ้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ โดยวิธีบรกิารข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ (Counter 
Service) มาใช้เชือ่มโยงฐานข้อมูลบคุคลกบักรมการปกครอง 
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เพื่ออ�านวยความสะดวกและรองรับการให้บริการทุกด้าน
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนท่ีมาตดิต่อราชการกบั ปส. แทน
การเรยีกรบัส�าเนาบตัรประชาชนและส�าเนาทะเบยีนบ้าน ถอืเป็น
การลดข้ันตอนการกรอกข้อมลูและเอกสารจ�านวนมาก ผู้รบับรกิาร
สามารถใช้เพยีงบตัรประชาชนตวัจรงิเพือ่น�ามายนืยนัและพสูิจน์
ตวัตน โดยใช้โปรแกรมส�าหรบัอ่านข้อมลูบตัรประชาชน (Smart 
Card Reader) ท�าให้ประชาชนได้รบับรกิารด้วยความสะดวก 
แม่นย�า รวดเรว็ และมปีระสิทธิภาพ ถอืเป็นการตอบสนองและ
ร่วมขบัเคลือ่นองค์กรสู่นโยบาย Thailand 4.0 และแผนการ
พัฒนาด้านดิจิทัล น�าไปสู่การพัฒนาและยกระดับขีดความ
สามารถขององค์กรสู่รฐับาลดจิิทัลอย่างแท้จรงิ
 การมอบรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการ
ยกเลกิส�าเนาเอกสารราชการในครัง้นี ้ เกิดข้ึนภายใต้การด�าเนนิ
งานของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ 
สพร. หน่วยงานในการก�ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี
นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรฐัมนตร ีโดย สพร. ได้ด�าเนนิ
โครงการส�ารวจระดบัความพร้อมรฐับาลดจิิทัลหน่วยงานภาครฐั
ของประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงานเข้ารบั
การคัดเลือก จ�านวนท้ังส้ิน 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครฐัส่วนกลาง จ�านวน 323 หน่วยงาน หน่วยงาน
ภาครฐัส่วนภมูภิาค จ�านวน 1,533 หน่วยงาน ครอบคลมุท้ังหมด 
76 จังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ�านวน 
2 หน่วยงาน เพือ่เป็นฐานข้อมลูด้านการพฒันารฐับาลดจิทัิลของ
ประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนและนโยบาย
ในการยกระดบัพฒันาหน่วยงานภาครฐัสู่รฐับาลดจิทัิล ซึง่ในโอกาสนี้ 
ปส. ได้แสดงศักยภาพเป็นท่ีประจักษ์ในการเป็นองคก์รท่ีมี
ความพร้อมน�าเทคโนโลยดีจิทัิลมาใช้ในการด�าเนนิงานและน�ามา
ซึง่การได้รบัรางวัลในครัง้นี ้โดยในอนาคต ปส. จะยงัคงผลักดนั
การใช้เทคโนโลยดีจิิทัลในการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน
เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการยกเลิกใช้ส�าเนาเอกสาร
ราชการอย่างถาวร

ความส�เร็จ: ปส. รับรางวัล 
“หน่วยงานสนับสนุนนโยบายรัฐ
ยกเลิกใช้ส�เนาเอกสารราชการ”

โดย ปส. ตอบรบันโยบายดงักล่าวอยา่งแข็งขันและร่วมสนับสนนุพรอ้มผลกัดัน

การด�าเนนิงานใหท้กุหนว่ยงานภายใน “งดเรยีกรบัส�าเนาเอกสารราชการ” 
ในกิจกรรมทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 

• การยื่นค�าขอรับใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ 
 ณ จุดรับบริการ (One Stop Service) 

• การสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

• การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี 

• การสอบบรรจุข้าราชการและพนกังานราชการของหนว่ยงาน 

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสำันติ (ปสำ.) 
รับรางวัลการสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลตามโครงการยกเลิกส�เนา
เอกสารราชการ จาก พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในงาน 
“Digital Government Awards 2019” ณ ตึกสันติไมตรี 
ท�าเนียบรัฐบาล
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1. หนว่ยงานที่ใหบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตพืน้ฐานและบรกิารที่รองรบั IPv6 
ทัง้ 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo 
จ�านวน 71 หน่วยงาน

2. หนว่ยงานที่ให้บรกิารเครอืขา่ยอินเทอรเ์นต็พ้ืนฐานและบรกิารท่ีรองรบั IPv6 
ทัง้ 4 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC จ�านวน 6 หน่วยงาน

3. หนว่ยงานที่ให้บรกิารเครอืขา่ยอินเทอร์เนต็พ้ืนฐานและบรกิารที่รองรบั IPv6 
ทัง้ 3 ด้าน ในระบบ DNS, Mail และ Web จ�านวน 27 หน่วยงาน

4. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานและบริการที่รองรับ 
IPv6 ติดต่อกัน 4 ปี (หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560, 
2561) จ�านวน 13 หน่วยงาน

5. หน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6 
จ�านวน 17 หน่วยงาน

ณ ห้องประชมุออดทิอเรยีม อาคารทรงกลม ชัน้ 3  ศนูย์ประชมุวายภัุกษ์ โรงแรมเซน็ทรา ศนูย์ราชการ
และคอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ กรงุเทพมหานคร ในงานสัมมนาประชาสัมพนัธ์โครงการพฒันาระบบ
ศนูย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยดีจิทัิล ซึง่มหีลกัเกณฑ์ในการพจิารณาหน่วยงานท่ีมคีวามพร้อมในการบรกิาร
เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็พืน้ฐานและบรกิารท่ีรองรบั IPv6 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย บรกิารเว็บไซต์ (Website) 
บรกิารจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (e-mail) บรกิารโดเมนเนม (DNS) การเพิม่ความปลอดภยัให้แก่ระบบ
โดเมน (DNSSEC) และ IPv6 Ready Logo ส�าหรบัเว็บไซต์ (IPv6 Logo)

ความส�เร็จ: ปส. รับรางวัล 

“หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6”

หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้บริการเครือข่ายพื้นฐานและบริการ
ที่รองรับ IPv6 รวมทัง้สิ้น 134 หน่วยงาน จ�าแนกตามประเภทรางวัล ดังนี้

   
โดย ปส. จะด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล และบริการท่ีรองรับ IPv6 ให้มีความต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ ด้วยนโยบายท่ีมุ่งมัน่ในการพฒันางานบรกิาร
ด้วยระบบสารสนเทศท่ีทันสมยั เพือ่ขบัเคลือ่น ปส. ให้เป็นองค์กรชัน้น�า
ท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานและการบรกิารในระดบัสากล

 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
รั บรางวั ล  I Pv6 Award 2018 
ในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตพืน้ฐานและบริการ
ที่รองรับ IPv6 ประจ�าปี พ.ศ. 2561 
(IPv6 Awards 2018) 

ปส. ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 
ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานทัง้ 5 ด้าน 
(DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo) 
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ปส. รับรางวัล 
“หน่วยงานสนับสนุน
นโยบายรัฐยกเลิกใช้
ส�าเนาเอกสารราชการ”
ปส. ไ ด้รับรางวัลการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิก
ส�าเนาเอกสารราชการ จาก พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ในพธิมีอบรางวลัรฐับาลดิจทิลั ในงาน 
“Digital Government Awards 
2019” โดย ปส. ตอบรบันโยบายดังกล่าว
อย่ า ง แข็ ง ขั น แล ะ ร่ วมสนั บสนุ น
พร้อมผลักดันการด�า เนินงานให้
ทุกหน่วยงานภายใน “งดเรียกรับ
ส�าเนาเอกสารราชการ” ในกิจกรรม
ทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม

ความส�เร็จ
ในการด�เนินงานส�คัญด้านต่าง ๆ 

ของ ปสำ.

ปสำ.

ผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ (ม.44) 
โดยในปี พ.ศ. 2562 ปส. มีผลการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการอยู่ในระดับ
องค์กรที่มีคุณภาพ สามารถด�าเนิน
ง านตาม เ ป้ า หมายที่ ก� า หนดไว้
ได้ครบถ้วน

ผลการส�ารวจระดับ
ความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของ ปส. 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

 พบว่า ปส. มรีะดบัความพรอ้มรฐับาล
ดิจิทัล สูงถึง 81.75 คะแนน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) โดยมี
คะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วย
งานภายใต้สั งกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 

ปส. ผ่านการประเมิน
เป็นหน่วยงานระดับ A 
ด้านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ประจ�าปี พ.ศ. 2562  

โดยได้รบัคะแนน 85.63 ถอืเป็นองคก์ร
ระดับ A นับเป็นความส�าเร็จและ
ความภาคภูมิใจ ว่า ปส. ด�าเนินงาน
อยา่งโปร่งใสและมคีณุธรรม สามารถ
สร้างความเช่ือมั่นในการก�ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปส. รับรางวัล 
“หน่วยงานที่ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พื้นฐานและบริการ
ที่รองรับ IPv6”
ปส. ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 
ในฐานะหน่วยงานที่ใหบ้รกิารเครือขา่ย
อนิเทอรเ์นต็พืน้ฐานทัง้ 5 ดา้น (DNS, 
Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 
Logo) โดย ปส. จะด�าเนินการพัฒนา
และปรับป รุง โครงสร้ างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล และบริการที่รองรับ IPv6 
ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ต่อไป 
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04 งานวิจำัย
ด้านการก�กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

งานวิจัยด้านการก�กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี





โดย ปส. ก�าหนดแผนท่ีน�าทาง (Roadmap) ระยะ 7 ปี พ.ศ. 2562 – 2568 เพือ่ให้ ปส. 
มกีรอบ แนวทาง และแผนปฏบิตังิานท่ีชดัเจน ซึง่จะน�าไปสู่การปฏบิตัภิารกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ด้านพลังงานนวิเคลียร์ของประเทศและแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
รวมท้ังนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ประชาชนและส่ิงแวดล้อม
ปลอดภยั และนานาชาตเิกิดความเชือ่มัน่

งานวิจำัย
ด้านการก�กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ผู้รับบริการพึงพอใจ

ประชาชนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย

นานาชาติเช่ือมั่น

SMART OAP

ความปลอดภัย

เป็นองค์กร Smart ด้านการก�ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงปลอดภัย การพิทกัษค์วามปลอดภยั

ขอ้มูล ณ วนัที่  7 มนีาคม 2562

มาตรฐาน

การออกกฎหมาย

กฎหมายที่ครอบคลุม โครงสร้างพื้นฐานขัน้สูง บุคลากรที่มีคุณภาพ

การให้อนุญาต การตรวจสอบ การบังคับใช้กฎหมาย

มีประวัติดีมีความพร้อม

การเตรียมความพร้อมระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีของภูมิภาค

ศูนย์ความร่วมมือ
นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการก�ากับดูแล

ระบบความเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานรัฐ

การก�ากับดูแล
เทคโนโลยีใหม่

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ในสถานการณ์

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

วัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย

คว
าม

โป
ร่ง

ใส

คว
าม

ร่ว
มม

ือ

ได้รับมติที่ประชุม IAEA 
ด้านการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์

เติมเต็มภารกิจด้านการพิทักษ์
ทางนิวเคลียร์

การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่น�าทาง (Roadmap) ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2562 - 2568

The 20 Year National Strategy

Safety Thailand

“Security”

“Sustainability”

THAILAND 4.0

“Prosperity”

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงาน
ก�ากับดูแลการใช้ประโยชนจ์ากพลงังานนวิเคลยีรแ์ละรงัสี
ภายในประเทศ มีจุดมุ่งหมายสู่การ “เป็นองค์กร Smart 
ดา้นการก�ากบัดแูลการใช้พลงังานนวิเคลยีรใ์นระดบัสากล
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและส่ิงแวดล้อม” หรือ 
Smart OAP

ASEANTOM
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ประเด็น
ส�าคัญ

ระยะสัน้
(พ.ศ. 2562 - 2563)

ระยะกลาง
(พ.ศ. 2564 - 2565)

ระยะยาว
(พ.ศ. 2566 - 2568)

SMART OAP

3S และการ
บังคับใช้
กฎหมาย

พัฒนาด้าน Safety ให้สอดคล้อง
ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ  

และมาตรฐานสากล

พัฒนาด้าน Security ร่วมกับเครือข่าย
ความมั่นคงของประเทศและนานาชาติ

การก�ากับดูแลเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ตามมาตรฐานสากล

ผอ.กอง

Safeguards 
(ได้รับ Broader conclusion จาก IAEA 
ว่าวัสดุนิวเคลียร์ในประเทศใช้ในทางสันติ)

หัวหน้ากลุ่มงาน

R&D
R&D

ด้านก�ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ระบบเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมระงับ และฟ้ืนฟู
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีครบวงจร

IAEA Collaborating center 
ด้าน nuclear forensics

Technology Provider แก่ประเทศอาเซียน

พัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
(ISO 17025 ISO 9001 และ ISO/IEC 17020)

R&D ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของภูมิภาค

NQI พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรวิทยา*

HRD

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี

Regional Training center 
ด้านนิวเคลียร์และรังสี

5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ส�าคัญ

(มั่นคง / กฎหมาย /
เครื่องปฏิกรณ์ /

NORM & 
consumer product /
 มาตรวิทยารังสี)

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย /
ความมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (ภายใน)

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย /
ความมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (ภายนอก)

แผนที่น�ทาง (Roadmap) 
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสำันติ พ.ศ. 2562 - 2568

NQI 
(การยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ)

ผชช.

SGDu

กลไกขับเคลื่อน

กนผ.

Routine

Digital Gov. (พัฒนาระบบ it เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานต่าง ๆ (smart office))*
7 Clusters การวิจัย 
(Nuclear Safety/
Radiation Safety/

Rad. Waste & NORM/
Security & Safeguards/

EPR/ 
Legal & Socio – Econ/

NQI)

การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์*

ขับเคล่ือนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงานนวิเคลยีร์ของประเทศ* (ทบทวนระยะ 1 - 2 และจัดท�าแผนระยะตอ่ไปใหม้ขีอบเขตที่กวา้งขึน้ 
ผลักดันแผนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของแผนฯ โดย ปส. เป็นผู้น�าบูรณาการงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันในอาเซียนได้)

ด�าเนินการตามพันธกรณีต่าง ๆ ครบถ้วน

พ
ัฒ

นาการบริการด้วยระบบดิจิทัล (ใช้ในงานการก�ากับ)

แผนที่น�ทาง (Roadmap) พ.ศ. 2562 – 2568 ของส�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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 ภารกิจส�าคัญประการหนึ่งซึ่ง ปส. ให้ความส�าคัญและผลักดันการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง คือ ภารกิจด้านการวิจัยเกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งนับเป็นประเด็นส�าคัญภายใต้แผนที่น�าทางระยะ 7 ปี อันจะช่วยให้ ปส. 
เกิดการพัฒนากระบวนงานตามภารกิจอย่างครบถ้วนครอบคลุมทุกด้านส่งผลให้การขับเคล่ือนสู่การเป็น Smart OAP 
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไวอ้ย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2562 นับเป็นปีแหง่การพัฒนาและ
ความส�าเร็จด้านการวิจัยเกี่ยวกับการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของนักวิจัย ปส. ซึ่งได้ร่วมมือกับบุคลากร
ท้ังจากภายในและภายนอก ปส. อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโอกาสน�าเสนอผลงานและได้รับรางวัลในการประชุมระดับนานาชาติ 
รวมทัง้ได้รบัการตพีมิพ์ผลการวิจัยในวารสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัยต่าง ๆ นี้ ก่อให้เกิดการบูรณาการและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ปส. กบัหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศอย่างจรงิจงั โดยมรีายละเอยีดงานวจิยั การน�าไปใช้
ประโยชน์และเครอืข่ายความร่วมมือ ดังนี้ 

งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หัวข้อ The Comparison of Air Kerma for Cs-137 and Co-60 
Radiation Protection Calibrations in East Asia and 
Southeast Asia Region. 

เผยแพร่งานวิจัย
Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 
4 - 6 February 2019 Bangkok, Thailand. 

ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award

1. การเปรยีบเทียบผลการ
ทดลองระหว่างห้องปฏิบตัิ
การมาตรฐานการวัดปรมิาณ
รงัสีในภมูภิาคอาเซยีน

2. สนบัสนนุการรบัรอง
มาตรฐานห้องปฏิบตักิาร 
ISO/IEC 17025

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทิต ผึง่กนั
• พงษปณต รนิทตยาธรณ์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)
• วราภรณ์ สุดใจ
• นฐัพร ค�าวงั
• ธิต ิเรอืงสีส�าราญ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ศกัดิช์ยั  บพุองักรู
National Institute of Metrology China
• W. Jinjie
National Nuclear Energy Agency of 
Indonesia
• Fendnugroho
• G. Wurdiyanto
National Metrology Institute of Japan
• T. Kurosawa
Korea Research institute of Standards 
and Science, Republic of Korea 
• C. Y. Yi
Malaysian Nuclear Agency Nuclear 
Malaysia
• M. Dolah
• A. Kadir
Philippine Nuclear Research Institute
• K. Romallosa 
• R. Piquero
National Environment Agency Singapore
• M. Chew
• S. Teo
Institute for Nuclear Science and 
Technology Vietnam
• L. Thiem 
• B. Ky 

โดยภารกิจส�าคัญประการหนึ่งซ่ึง ปส. 
ให้ความส�าคัญและผลักดันการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
คือ ภารกิจด้านการวิจัยเกี่ยวกับการก�ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ซ่ึงนับเป็นประเด็นส�าคัญภายใต้แผนที่น�าทางระยะ 7 ปี
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งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หัวข้อ Development of Absorbed dose for Radiotherapy level 
using EPR dosimeter. 

การเผยแพร่งานวิจัย
Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 
4 - 6 February 2019 Bangkok, Thailand.

การวัดปรมิาณรงัสี
ในระดบัรงัสีรกัษาโดยใช้
อุปกรณ์วัดรังสีแบบ
อเิลคตรอนสปินเโซแนนช์ 

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• ภาวิณ ีชสิูนธ์ 
• สุมาล ีนลิพฤกษ์
• วิทิต ผึง่กนั

มหาวิทยาลัยมหิดล
• พรชยั ชุ่มทา   

งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หวัขอ้ The evaluation of measurement uncertainty for 
personal dosimetry using NanoDot Optically Stimulated 
Luminescence Dosimeter (OSLD). 

การเผยแพรง่านวจัิย
Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 
4 - 6 February 2019 Bangkok, Thailand.

การประเมนิความไม่แน่นอน
ในการวัดปรมิาณรงัสี
ประจ�าตวับคุคล 
เพือ่ความถกูต้องแม่นย�า
ในการวัดปรมิาณรงัสี

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• พงษปณต รนิทตยาธรณ์
• ธนพล เดชวิรยิะกิจ
• ลดีา มติรายน
• วิทิต ผึง่กนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
• ธีราพร ปาปะขี

03

04

งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หวัขอ้ Survey of radiation dose in the controlled and supervised 
area from CT and fluoroscopy room using InLight® OSL 
dosimeter. 

การเผยแพร่งานวิจัย
Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 
4 - 6 February 2019 Bangkok, Thailand.

การประเมนิการได้รบัรงัสี
ของผู้ป่วย ผู้ปฏบิตังิาน 
และประชาชนจากการ
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
จากเครือ่ง CT และ 
Fluoroscopy

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทิต ผึง่กนั

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปนสัดา อวิคณุประเสรฐิ
• สุนสิา แสงสว่าง

ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• เขมิกา เกือ้พทัิกษ์
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งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หัวข้อ The Eye Lens Doses Assessment in Nuclear Medicine 
Using Correction Factor of Hp(3)/Hp(0.07). 

การเผยแพร่งานวิจัย
Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 
4 - 6 February 2019 Bangkok, Thailand.

การประเมนิการได้รบัรงัสี
ของเลนส์ตาจากงาน
เวชศาสตร์นวิเคลียร์

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทิต ผึง่กนั
• ลดีา มติรายน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)
• วราภรณ์ สุดใจ 
• ณฐั รตันรุ่งเรอืงชยั 
• สหการ มณฑลวัฒนา

งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หัวข้อ The study of radiation dose and radiation scattering 
from computed tomography in a model. 

การเผยแพร่งานวิจัย
J Med Health Sci, 26(1), 19 - 28.

การประเมนิการได้รบัรงัสี
ของผู้ป่วย และรงัสีท่ีกระเจงิ
จากการใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์จากเครือ่ง CT

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• เขมิกา เกือ้พทัิกษ์ 
• จฑุามาศ ทนานนท์ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• ปนสัดา อวคิณุประเสรฐิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปนสัดา อวคิณุประเสรฐิ
• สุนสิา แสงสว่าง
• จริภทัร เรอืงศรตีระกลู

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทิต ผึง่กนั

กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• กิตตพิงษ์ เกิดฤทธ์ิ

งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หัวข้อ Radiation Dose Survey in Nuclear Medicine 
Department.

การเผยแพร่งานวิจัย
The 20th National Graduate Research Conference, MMP27, 
1250 - 1257.

การส�ารวจปรมิาณรงัสีใน
หน่วยงานเวชศาสตร์
นวิเคลียร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ชยัสุนทร วิเศษนนัท์
• เพชรากร หาญพาณชิย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• ปนสัดา อวิคณุประเสรฐิ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทิต ผึง่กนั
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งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หัวข้อ Survey of photoneutron from 6MV and 10MV medical 
LINAC. 

การเผยแพร่งานวิจัย
The 27th Annual Conference of the Thai Society of Radio-
logical Technologists (TSRT), The 6th ASEAN Conference of 
Radiographers and Radiological Technologists and, The 7th 
Asia Radiation Therapy Symposium.P-24, 
24 - 26 April 2019, Bangkok, Thailand

การส�ารวจปรมิาณรงัสี
นวิตรอนจากเครือ่งเร่ง
อนภุาคทางการแพทย์
พลงังาน 6 และ 10  MV

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
• ปนสัดา อวิคณุประเสรฐิ
• กมลรตัน์ เสืองามเอีย่ม
• ธนาทิพย์ ตนัตวัิฒนะ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทิต ผึง่กนั
• ธนพล เดชวิรยิะกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• จิรายสุ โป๊ะสูงเนนิ

งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หัวขอ้ Study on characteristic of Fricke xylenol gel 
dosimeter: application for dose evaluation in radiotherapy. 

การเผยแพรง่านวิจยั
Journal of Physics Conference Series 1285:012029.

การประเมนิการได้รบั
ปรมิาณรงัสีจากงานรงัสี
รกัษาโดยใช้อปุกรณ์วัด
ปรมิาณรงัสีแบบ 
Fricke xylenol gel

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• ภาวิณ ีชสิูนธ์ 
• สุมาล ีนลิพฤกษ์
• วิทิต ผึง่กนั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ฐิตทิิพย์ ทิพยมนตรี

งานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานเครือข่าย
และผู้ด�าเนินการวิจัย

หัวข้อ Radiation Dose and Dose Distribution from 
Fluoroscopy: Phantom Study.

การเผยแพร่งานวิจัย
Srinagarind Med J, 34(6), 
565 - 573.

การวัดปรมิาณรงัสีและ
การกระจายรงัสีจากการ
ตรวจด้วยเทคนคิฟลอูอโรส
โคปีโดยการศกึษาจาก
เนือ้เยือ่จ�าลอง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• ปนสัดา อวิคณุประเสรฐิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• ธนาทิพย์ จันทร์แดง
• จิตตกิร เขียนประสิทธ์ิ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
• เขมิกา เกือ้พทัิกษ์

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทิต ผึง่กนั
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รายงานประจำ�ปี 2562
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

จำัดำท�โดำย
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พิมพ์ที่
บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด
30/2 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต�าบลโคกขาม 
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000






