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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรนำ�ที่มีความพร้อม
ด้านการกำ�กับดูแลและการพัฒนาเครือข่าย
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กฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
เฝ าระวั ง ภั ย เตรี ย มพร้ อ ม และรั บ มื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น

้
02 ทางนิ
วเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการวิ จั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์
03 และรั ง สี เพื่ อ สนั บ สนุ น การก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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ประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

เผยแพร่ความรูแ้ ละสร้างการมีสว่ นร่วมด้านความปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาความพร้อมด้านการก�ำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

ภารกิจ

ของสำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
01 ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

02 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

03 ก�ำกับดูแลความปลอดภัย และความมัน่ คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ด้ า นเทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ ทั้ง ภายใน
และต่างประเทศ

04 เสนอแนะนโยบายและแผนยุ ทธศาสตร์ดา้ นพลังงานนิวเคลียร์

และรังสี รวมทัง้ พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ในทางสันติ

05 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และมาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลความปลอดภัย และความมัน่ คง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

06 ประสานและด�ำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ภายใน

การส่งเสริมถ่ายทอดความรูแ้ ละสร้าง
ความตระหนั ก ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ล
ความปลอดภั ย จากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

่
่
่
07 ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีกฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าทีและอ�ำนาจ

ประเทศและต่ า งประเทศ และด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ นไปตาม
พันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ
ของส�ำนักงาน หรือตามที่รฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โครงสร้าง

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กระทรวงการอุ ดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.)

คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

เลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รองเลขาธิการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร.)

รองเลขาธิการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
(กตน.)

กลุ่มกฎหมาย
(กกม.)

ส�ำนักงาน
เลขานุการกรม
(สลก.)

กองตรวจสอบ
ทางนิวเคลียร์
และรังสี
(กตส.)

กองอนุญาต
ทางนิวเคลียร์
และรังสี
(กอญ.)

กองยุ ทธศาสตร์
กองพัฒนาระบบ
และแผนงาน และมาตรฐานก�ำกับดูแล
(กยผ.)
ความปลอดภัย
(กพม.)
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สารเลขาธิการ
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ในฐานะเลขาธิการคนใหม่
ได้นำ�รากฐาน
และแนวทางในอดีต
มาต่อยอด และพัฒนา
ให้สำ�เร็จผลเป็นรูปธรรม

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 นับว่าเป็นปี ที่มี
ความส� ำ คั ญ ต่ อ ส� ำ นักงานปรมาณูเพื่อสัน ติ
(ปส.) ในหลายประเด็น
อาทิ การปรับโครงสร้างกระทรวงจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม การผลักดันพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพือ
่ สันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้มผ
ี ลบังคับใช้
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ การขับเคลือ่ นองค์กร
เพื่อเข้าสู่ภาครัฐยุคใหม่ คือ การเป็นรัฐบาล 4.0 รวมถึง
ด�ำเนินการร่วมกับพันธมิตร และเครือข่ายจากหน่วยงานทัง้ ใน
และต่างประเทศ ตามพันธกรณี สนธิสญ
ั ญา และอนุสญ
ั ญา
ทีเ่ กีย
่ วข้อง ซึง่ ปีนี้ ปส. ได้ทำ� หน้าทีส
่ ำ� คัญในการเป็นประธาน
เครื อ ข่า ย ASEANTOM (ASEAN Network of
Regulatory Bodies on Atomic Energy : เครือข่าย
หน่วยงานก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ในภูมภ
ิ าคอาเซียน) โดยจัดประชุมระดับผู้นำ� ของเครือข่าย
ASEANTOM จาก 10 ประเทศในภูมภ
ิ าคอาเซียน ร่วมกับ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International
Atomic Energy Agency : IAEA) และหน่วยงานจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี

ในฐานะเลขาธิการคนใหม่ ได้นำ� รากฐานและแนวทาง
ในอดี ต มาต่อ ยอด และพั ฒ นาให้ส� ำ เร็ จ ผลเป็น รู ป ธรรม
ตอบวิสย
ั ทัศน์ “เป็นองค์กรน�ำทีม
่ ค
ี วามพร้อมด้านการก�ำกับ
ดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เพือ
่ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและ
สิง่ แวดล้อม” โดยมอบปรัชญา 6 H ในการท�ำงาน ให้กบ
ั
บุคลากร ปส. คือ Head (สติปัญญา) Heart (ทัศนคติ)
Hand (เรียนรู้และปฏิบต
ั จิ ริง) Health (สุขภาพ) Harmony
(ความสามัคคี) Happiness (ความสุข) ซึง่ ตลอดระยะเวลา
1 ปี ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
การสนับสนุนในเชิงนโยบายจากท่านรัฐมนตรี ท่านปลัดกระทรวงฯ
และผู้บริหารกระทรวงฯ ท�ำให้ภารกิจของ ปส. บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยมีผลงานที่โดดเด่นซึ่งรวบรวม
เสนอในรายงานประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้

ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู บ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของ ปส. ทุ ก คน ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ความส� ำ เร็ จ
เพื่อน�ำพาให้ ปส. เป็นองค์กรที่มคี วามพร้อมในทุกด้าน
เพื่ อ ดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์
แก่ประชาชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

ผู้บริหาร

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย
เลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางรัชดา เหมปฐวี
รองเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางสุชิน อุ ดมสมพร
ผู ้อ�ำนวยการกองยุ ทธศาสตร์และแผนงาน

นางเพ็ญนภา กัญชนะ
ผู ้อ�ำนวยการ
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย
รักษาราชการแทน
ผู ้อ�ำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

นายธงชั ย สุดประเสริฐ
ผู ้อ�ำนวยการกองพัฒนาระบบ
และมาตรฐานก�ำกับดูแลความปลอดภัย

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์
รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
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ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลอัตราก�ำลังบุ คลากร
24.5%

พนักงานราชการ

78 คน

67.6%

รวมทัง้ สิ้น

ข้าราชการ

318 คน

7.9%

215 คน

ลูกจ้างประจ�ำ

25 คน

ข้อมู ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วุ ฒิการศึกษาของบุ คลากร
ปริญญาเอก

12

ชาย รวม 96 คน
หญิง รวม 119 คน

7

ปริญญาโท

33
47

ปริญญาตรี
ต�่ำกว่า
ปริญญาตรี

รวมทัง้ สิ้น 215 คน

23

64
14
15

จ�ำนวน (คน)
ข้อมู ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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OFFICE OF ATOMS
FOR PEACE
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ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 		
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ผลักดันและส่งบุ คลากรไปพัฒนาศักยภาพ
ด้านการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีรวมทัง้ ด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

ประเภทการพัฒนาศักยภาพ

จ�ำนวนหลักสูตร
เรื่อง/หัวข้อ

จ�ำนวนบุ คลากร
(คน)

การอบรมหลักสูตรต่างประเทศ

147

179

การอบรมหลักสูตรภายในประเทศ

13

22

การอบรมหลักสูตรพัฒนาการเป็นข้าราชการ

3

230

การอบรมข้าราชการใหม่

1

18

การอบรมข้าราชการระดับสูง

1

1

165

450

จ�ำนวนรวม
ข้อมู ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

OFFICE OF ATOMS
FOR PEACE

การดำ�เนินงาน

02

ตามนโยบายรัฐบาลและหน่วยงาน
การพัฒนา ปรับปรุง และผลักดันกฎหมายนิวเคลียร์ของประเทศ
(พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562)

การกำ�กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
• ด้านการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี						
• ด้านการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี			
• ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

การประสานงานความร่วมมือและพันธกรณีระหว่างประเทศ
•
•
•
•

บทบาทความเป็นผู ้น�ำของ ปส. : ประธาน ASEANTOM ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
การผลักดันตามพันธกรณีท่สี �ำคัญระหว่างประเทศ
การลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ
สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (Radionuclide Monitoring Station : RN65)

การขับเคลื่อน OAP 4.0
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สำ�นั ก ง า น ป ร ม า ณู เ พื่ อ สั น ติ
(ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม
(อว.) มี อำ�นาจหน้ า ที่ ใ นการ
บริ ห ารจั ด การและกำ�กั บ ดู แ ล
การใช้ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แ ละ
รั ง สี ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
ประเทศให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรฐานสากล

บนพืน
้ ฐานด้านความปลอดภัย ทัง้ กับผู้ปฏิบต
ั งิ าน
ผู้ใช้ประโยชน์ ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม
ด� ำ เนิ น การวางแผนและจั ด ท� ำ นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศอย่า งบู ร ณาการ ร่ว มกั บ หน่ว ยงานอื่ น

ความทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะการใช้พลังงาน

การด�ำเนินงานมีความเป็นระเบียบ หมวดหมู่ ส่งเสริม

ทีเ่ กีย
่ วข้อง เพือ
่ ขับเคลือ
่ นให้เกิดการพัฒนาประเทศ

นิวเคลียร์และรังสีในปัจจุบน
ั ของประเทศมากยิง่ ขึน
้

ให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานภายในหน่วยงาน

ตามแผนงานทีก
่ ำ� หนดไว้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ พัฒนา

โดย ปส. ในฐานะหน่ว ยงานบั ง คั บ ใช้ก ฎหมาย

พัฒนาระบบงานให้มค
ี วามทันสมัยด้วยการน�ำระบบ

มาตรฐานและด�ำเนินการวิจย
ั พัฒนา และนวัตกรรม

ได้ป รั บ เปลี่ ย นการด� ำ เนิ น งานและโครงสร้า ง

เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและใช้ในการปฏิบัติ

เพื่ อ สนั บ สนุ น การก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย

หน่วยงานใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้อง รองรับ

งาน เพือ
่ มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการต่อประชาชน

ทางนิวเคลียร์และรังสี และเพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถ

ต่อบทบาท หน้าที่ และภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น

ลดระยะเวลา และขัน
้ ตอนการด�ำเนินงานทีซ
่ ำ�้ ซ้อน

และศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร และ

นอกจากนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์

รวมถึ ง ผลั ก ดั น ภารกิ จ งานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และ

พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรทั้ ง ภายในและ

จั น ท ร ์โ อ ช า ยั ง ไ ด ้ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห ้

มี ค วามโดดเด่น ให้เ กิ ด การด� ำ เนิ น งานอย่า งเป็น

ภายนอกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และ

ส่ว นราชการทุ ก ภาคส่ว น รวมถึ ง ภาคเอกชน

รูปธรรม รวมทัง้ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและ

รังสีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ ่ง ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศอย่า งยั่ ง ยื น

ความต้องการของประเทศ นโยบายรัฐบาล และ

ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน

ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึง่ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง

แผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศได้อย่างแท้จริง

ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้

ขีดความสามารถในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม

ยั ง ท� ำ หน้า ที่ เ ผยแพร่ค วามรู ้ค วามเข้า ใจและ

เป้า หมายของประเทศ โดยใช้วิ ท ยาศาสตร์

สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลือ
่ น ซึง่ ปส. ได้ให้

ประโยชน์จ ากพลั ง านนิ ว เคลี ย ร์แ ละรั ง สี ใ ห้แ ก่

ความส�ำคัญและวางแผนขับเคลือ
่ นการด�ำเนินงาน

ประชาชนอีกด้วย

ของหน่วยงานตามนโยบายดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ปัจ จุ บั น พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์

โดยกระจายภารกิ จ งานบางส่ว นออกสู ่ภู มิ ภ าค

เพือ
่ สันติ พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพือ่ ให้การปฏิบต
ั งิ านของหน่วยงานมีความครอบคลุม

เมือ
่ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใช้

และเข้าถึงประชาชนในทุกพืน
้ ทีม
่ ากยิง่ ขึน
้ แบ่งและ

เมือ
่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึง่ ได้มก
ี ารแก้ไข

จัดกลุ่มภารกิจงานทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะการด�ำเนินงาน หรือ

และปรับเปลีย
่ นรายละเอียดข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้มี

มีวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 นัน้
ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อสั น ติ
ไ ด้ ด� ำ เ นิ น ก า ร ผ ลั ก ดั น ง า น
ที่ส�ำคัญต่าง ๆ ดังนี้
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การพัฒนา ปรับปรุง และผลักดัน

กฎหมายนิวเคลียร์ของประเทศ

(พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562)
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้พฒ
ั นาและผลักดัน สถานะของกฎหมายลำ�ดับรอง
่
พระราชบัญญัตพ
ิ ลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ (ฉบับที่ 2) ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2562 ให้มผ
ี ลบังคับใช้อย่างสมบู รณ์ โดยประกาศ จ�ำนวน 56 ฉบับ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประเภท
ทัง้ หมด ยกร่างแล้วเสร็จ
ซึ่ ง จะเป็น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ว ยให้ ปส. สามารถก� ำ กั บ ดู แ ล
ความปลอดภั ย จากการใช้พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์แ ละรั ง สี ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
้ การบังคับใช้กฎหมายและการก�ำหนดบทลงโทษ
มีความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม สถานการณ์การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในปัจจุบน
ั รูปแบบ ลักษณะ และประเภทของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศไทย ส่งผลให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี ประชาชนทั่วไป และ
สิง่ แวดล้อม เกิดความปลอดภัยและความมัน
่ คงปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน
โดยภายหลังจากที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ปส. ต้องด�ำเนินการยกร่างกฎหมายล�ำดับรอง
ทีเ่ กีย
่ วข้อง จ�ำนวน 56 ฉบับ ซึง่ ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพือ
่ สันติ พ.ศ. 2559 และจ�ำนวน 6 ฉบับ ซึง่ ออก
ตามความในพระราชบัญญัตพ
ิ ลังงานนิวเคลียร์เพือ
่ สันติ พ.ศ. 2559
ซึง่ แก้ไขเพิม
่ เติม โดยพระราชบัญญัตพ
ิ ลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 โดยมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน ดังนี้

กฎกระทรวง

43

43

กฎกระทรวงที่ต้องออกเพิ่มเติม

3

3

ระเบียบ/ประกาศคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

6

6

ประกาศส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ

4

4

56

56

รวม

ข้อมู ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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กฎหมายลำ�ดับรองที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลใช้บังคับแล้ว

01

จ�ำนวน 13 ฉบับ
ชื่ อกฎหมาย

ล�ำดับ

มาตรา

1

105

2

68 วรรค 3

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับ
ความเสียหายกรณีท่หี น่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าด�ำเนินการแทน พ.ศ. 2560

3

73 วรรค 2

ประกาศคณะกรรมการฯ ก�ำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยส�ำหรับการสั่งให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ส่วนนัน้ พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560

4

68 วรรค 4

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในช่ วงเวลาของการด�ำเนินการแทน พ.ศ. 2560

5

51 วรรค 3

ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดท�ำรายงานความเหมาะสมของพื้นที่ตงั้ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2560

6

91

กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

7

91

กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

8

83

กฎกระทรวงการด�ำเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีท่ตี กค้างอยู ่ในหลุมส�ำรวจปิ โตรเลียม พ.ศ. 2562

9

95, 97

กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561

10

75, 76

กฎกระทรวงการน�ำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

11

78

กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561

12

79

กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561

13

89, 90

ระเบียบคณะกรรมการฯ หลักเกณฑ์และวิธีการอุ ทธรณ์และการพิจารณาอุ ทธรณ์ พ.ศ. 2560

ประกาศส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การแจ้งการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ท่ีไม่ใช้วัสดุนิวเคลียร์
และกิจการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561

020

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ รายงานประจำ�ปี 2562

02 ร่ในชัา้นงกฎกระทรวง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
จ�ำนวน 34 ฉบับ

ล�ำดับ

มาตรา

ชื่ อกฎกระทรวง

1

5

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....

2

4

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดสารประกอบหรือสารผสมของยู เรเนียมหรือทอเรียมเพื่อให้สารประกอบ
หรือสารผสมนัน้ เป็นวัสดุต้นก�ำลัง พ.ศ. ....

3

90

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดการด�ำเนินการกิจการนิวเคลียร์ท่ีต้องแจ้งต่อเลขาธิการ พ.ศ. ....

4

46 (2)

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู ้ตัง้ สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

5

63

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดการขออนุญาตการบรรจุ เชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์
หรือเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบ
การบรรจุ วัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและการรายงานการทดสอบ พ.ศ. ....

6

26

ร่างกฎกระทรวงการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก�ำเนิดรังสี พ.ศ. ....

7

51, 52, 53

8

55, 58

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

9

64, 65

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาตด�ำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่
เพื่อตัง้ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

10

56

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้นประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน
และวิจัย พ.ศ. ....

11

67

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดการทบทวนและปรับปรุ งรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

12

70, 72

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกด�ำเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

13

95, 97

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....

14

20 ว. 1

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดวัสดุกัมมันตรังสีท่ตี ้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....

15

20 ว. 3

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. ....

021
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ชื่ อกฎกระทรวง

ล�ำดับ

มาตรา

16

8 (1)

17

38 ว.1

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดวัสดุนิวเคลียร์ท่ีต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. ....

18

38 ว.3

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

19

36, 44,
35 และ
84, 85

ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. ....

20

19

21

41 (1) (ข)

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู ้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

22

87

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ขัน้ ตอนและวิธีการการจัดการเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. ....

23

29 (1) (ข)

24

95, 97

25

18

26

31, 44,
69

27

80

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาตให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....

28

91

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์
และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

29

91

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

30

28

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีท่บี ุ คคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. ....

31

8 (8) ,
29 (1) (ข)

32

28

33

33, 34

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอนใบอนุญาต พ.ศ. ....

34

8 (4)

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุท่ีประกอบอยู ่ในแร่หรือสินแร่
เพื่อให้แร่หรือสินแร่นนั้ เป็นวัสดุต้นก�ำลัง พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดอุ ปกรณ์ท่ีใช้ประกอบเป็นเครื่องก�ำเนิดรังสีเป็นเครื่องก�ำเนิดรังสี พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู ้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก�ำเนิดรังสี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดวัสดุกัมมันตรังสีท่ไี ม่อยู ่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดการวางหลักประกัน พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู ้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดประเภทเครื่องก�ำเนิดรังสีท่บี ุ คคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. ....

022
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03

ร่างกฎกระทรวง

อยู ่ระหว่างการเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)
จ�ำนวน 2 ฉบับ
ชื่ อกฎหมาย

ล�ำดับ

มาตรา

1

25

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดเครื่องก�ำเนิดรังสี
ที่ไม่อยู ่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. ....

2

99

ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง พ.ศ. ....

งประกาศสำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
04 ร่อยูา่ในระหว่
างการพิจารณาของ ปส.
จ�ำนวน 3 ฉบับ
ล�ำดับ

มาตรา

ชื่ อกฎหมาย

1

88

ร่างประกาศส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาส�ำหรับรายงานปริมาณ
วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

2

3

24, 39
และ 77
98

ร่างประกาศส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเรื่องก�ำหนด
ด่านศุลกากรที่ผู้รับใบอนุญาตน�ำเข้าส่งออก
หรือน�ำผ่านวัสดุกัมมันตรังสีวัสดุนิวเคลียร์
หรือกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....
ร่างประกาศส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการขนส่ง
พ.ศ. ....

05 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ปส.

ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

จ�ำนวน 1 ฉบับ

ล�ำดับ

มาตรา

1

4

ชื่ อกฎหมาย
ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
เรื่องเกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. ....

023
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06

ร่างกฎกระทรวง

ที่จะต้องยกร่างเพิ่มเติม
จ�ำนวน 3 ฉบับ

ชื่ อกฎหมาย

ล�ำดับ

มาตรา

1

48

ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการด�ำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ....

2

91

ร่างกฎกระทรวงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....

3

48

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

07

ร่างกฎหมายลำ�ดับรอง

ซึ่ งต้องออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ�ำนาจออกกฎกระทรวง
จ�ำนวน 6 ฉบับ
ชื่ อกฎหมาย

ล�ำดับ

มาตรา

1

26/2
วรรคหนึ่ง

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดเครื่องก�ำเนิดรังสีท่ตี ้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....

2

26/2
วรรคสาม

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี พ.ศ. ....

3

92

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....

4

93

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

5

94

ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .....

6

91/1
วรรคหนึ่ง

ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดรังสี
ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....
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การกำ�กับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ด้านการอนุญาต
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มุ่งมั่น
ตัง้ ใจ ก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ข องประเทศไทย ภายใต้
นโยบายการสร้ า งความมั่ น คง ปลอดภั ย
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านการก�ำกับดูแล
ตามภารกิจหลัก ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตทางด้านวัสดุกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก�ำเนิดรังสี

ทัง้ นี้ ผู้ขอรับอนุญาตครอบครองหรือใช้ น�ำเข้า
ส่งออก จะต้องด�ำเนินการขออนุญาตต่อ ปส. เพือ
่
พิจารณาความมั่นคง ปลอดภัย ความเหมาะสม
ทางด้านเทคนิคทีจ่ ำ� เป็นต่อการดูแลวัสดุกม
ั มันตรังสี
วัสดุนวิ เคลียร์ และเครือ
่ งก�ำเนิดรังสี รวมถึงให้การ
ด�ำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องมีความปลอดภัยสูงสุด
โดยในปี พ.ศ. 2562 ปส. มีการอนุญาตเกีย
่ วกับ
วัสดุกม
ั มันตรังสี วัสดุนวิ เคลียร์ และเครือ
่ งก�ำเนิดรังสี
รวมทั้ ง การอนุ ญ าตเจ้า หน้า ที่ ค วามปลอดภั ย
ทางรังสี (Radiation Safety Officer : RSO)
ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุญาต การประเมิน
ความปลอดภัยทางด้านเทคนิค และน�ำเสนอต่อ
คณะท�ำงานพิจารณาการด�ำเนินการออกใบอนุญาต
และการแจ้งเกีย่ วกับวัสดุกม
ั มันตรังสี เครือ่ งก�ำเนิดรังสี
และวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ โดยมี ส ถิ ติ ก ารด� ำ เนิ น งาน
เพือ
่ พิจารณาออกใบอนุญาต 3 ส่วน ดังนี้
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สถิติการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์ ปี พ.ศ. 2562

29%

15%

ด้านการแพทย์

ด้านการศึกษาวิจัยและอื่น ๆ

297 ฉบับ

150 ฉบับ

สถิติการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก�ำเนิดรังสี
ปี พ.ศ. 2562
0.7%

1.6%

ด้านการรักษาความปลอดภัย

ด้านการศึกษาวิจัย

9 ฉบับ

จ�ำนวน

20 ฉบับ

จ�ำนวน

1,025 ฉบับ

1,290 ฉบับ

39.9%

56%

57.8%

ด้านอุ ตสาหกรรม

ด้านอุ ตสาหกรรม

515 ฉบับ

578 ฉบับ

ด้านการแพทย์

746 ฉบับ

สถิติการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปี พ.ศ. 2562
16.1%

วัสดุกัมมันตรังสี

104 ฉบับ
29.1%

วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก�ำเนิดรังสี

188 ฉบับ

จ�ำนวน
646 ฉบับ
54.8%

เครื่องก�ำเนิดรังสี

354 ฉบับ

ข้อมู ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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ด้านการตรวจสอบ
และประเมินความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

การตรวจสอบและการประเมิ น
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ถื อ เป็ น ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง
ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
ในการควบคุมการใช้งานวัสดุกมั มันตรังสี
และเครื่องก�ำเนิดรังสีในด้านต่าง ๆ

อาทิ ด้า นการแพทย์ ด้า นอุ ต สาหกรรม ด้า น
การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ให้มั่ น ใจว่า สถานประกอบการ
สามารถปฏิบต
ั งิ านได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเงือ
่ นไข
ในการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและมี ค วามปลอดภั ย ตาม
พระราชบัญญัตพ
ิ ลังงานนิวเคลียร์เพือ
่ สันติ พ.ศ. 2559
และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง เจ้า หน้า ที่ ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อประชาชนและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ในปี พ.ศ. 2562 ปส. จึงด�ำเนินการจัดส่งพนักงาน
เจ้าหน้าทีป
่ ฏิบต
ั งิ านตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย
สถานประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร์แ ละรั ง สี ผู ้ข อรั บ
ใบอนุญาต จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 448 แห่งทั่วประเทศ
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชนทั่วไป
รวมถึ ง สิ่ ง แวดล้อ ม มี ค วามปลอดภั ย (Safety)
ตามมาตรฐานสากล รวมถึ ง มี ร ะบบความมั่ น คง
ปลอดภัย (Security) ในการทีจ่ ะระมัดระวังป้องกัน
มิให้ต้นก�ำเนิดรังสีไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดี หรือมี
การใช้งานผิดวัตถุประสงค์
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พื้นที่ในการตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
4.7%

ภาคใต้

21 แห่ง

22%

กรุ งเทพมหานคร

20.3%

99 แห่ง

ภาคตะวันออก

91 แห่ง

รวม

11%

448 แห่ง

ภาคเหนือ

49 แห่ง

27%

ภาคกลางและปริมณฑล

121 แห่ง

15%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

67 แห่ง

ข้อมู ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทัง้ นี้ ในส่วนของการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ปส. มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ที่ก�ำลังเดินเครื่องใช้งานตามอายุ การใช้งาน รวมทัง้ วางแนวทาง
การตรวจสอบสถานทีต่ งั้ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทจ่ี ะสร้างในอนาคต เพือ่ ให้การตรวจสอบ
ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
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นอกจากนี้ ปส. ยังได้มีการดำ�เนินงาน

การตรวจประเมินสถานประกอบการทางรังสี

ด้านการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย
ทางนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ที่ สำ�คั ญ และเป็ น
ประโยชน์สามารถพัฒนาการดำ�เนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
ต่ อ ประชาชนและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านมากยิ่ ง ขึ้ น
ดังนี้

01

01

การสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร

02

การติดตัง้ เครื่องมือ
เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศในห้องปฏิบัติงาน

การตรวจประเมินสถานประกอบการทางรังสีแบบบู รณาการ
ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานภายใน ปส.
ประกอบด้วย กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี และ
กองพั ฒ นาระบบและมาตรฐานการก� ำ กั บ ดู แ ล โดยร่ว มกั น ตรวจประเมิ น
ความปลอดภัยทางรังสีทง้ั ระบบ ได้แก่ ตรวจพิสจู น์ขน
ั้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เครือ่ งมืออุปกรณ์
ทีส
่ วมใส่ขณะปฏิบต
ั งิ าน ระบบดูดอากาศของห้องปฏิบต
ั งิ าน ตรวจวัดระดับรังสีและ
การเปรอะเปื้อนทางรังสี การฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสี ปริมาณรังสีภายใน
ร่างกายของผู้ปฏิบต
ั งิ าน แนวทางการจัดการกากกัมมันตรังสีของแข็ง ของเหลว และ
ก๊าซ ซึ่งด�ำเนินการตรวจสอบผ่านการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสาร
สังเกตการณ์และเข้าตรวจสอบพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง และการประเมินความปลอดภัย
ทางรังสีต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้ จากการพัฒนาการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการแบบบูรณการร่วมกันพบว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัยทางรังสีมค
ี วามครบถ้วนทุกส่วนงานในการตรวจสอบเพียงครัง้ เดียว
ผู้ตรวจสอบสามารถท�ำการประเมินผลและให้คำ� แนะน�ำแก่สถานประกอบการได้ทน
ั ที
ซึง่ เป็นผลดีต่อสถานประกอบการทีจ่ ะทราบจุดบกพร่องของระบบความปลอดภัยและ
ต้องรีบด�ำเนินการแก้ไขเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับรังสีของผูป
้ ฏิบัติงาน
ได้เช่นกัน ซึ่งจากการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่า ระบบความปลอดภัย
ทางรังสีในภาพรวมมีแนวโน้มทีด
่ ขี น
ึ้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าระดับรังสี การเปรอะเปื้อน
ทางรังสี การฟุ้งกระจายของวัสดุกม
ั มันตรังสีในอากาศลดลงอย่างเห็นได้ชด
ั เป็นผล
ท�ำให้ผ้ป
ู ฏิบต
ั งิ านได้รบ
ั ปริมาณรังสีภายในร่างกายลดลงด้วย นอกจากนี้ การตรวจ
ประเมินสถานประกอบการในลักษณะดังกล่าว ยังช่วยให้ ปส. สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สถานประกอบการมีความเชือ
่ มัน
่ ในการก�ำกับ
ดูแล และพร้อมปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำเพือ
่ ให้เกิดความปลอดภัย รวมทัง้ เกิดแนวปฏิบต
ั ิ
การตรวจสอบแบบบูรณาการนีเ้ ป็นแบบอย่าง (best practice) ในการตรวจสอบ
หน่วยงานทีม
่ ก
ี ารใช้งานวัสดุกม
ั มันตรังสีในลักษณะเดียวกัน ทัง้ นี้ ปส. จะยังคงติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของสถานประกอบการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบต
ั งิ าน ประชาชน และสิง่ แวดล้อมต่อไป

การตรวจสอบ
03 การเปรอะเปื้ อนทางรังสีในพื้นที่ปฏิบัติงาน
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02
พัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน
โดยใช้ เทคนิ ค การเกิ ด รอยบนแผ่ น
โพลิ เ มอร์ CR-39 (POLY-ALLYL
DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7)
ส�ำหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางรังสี

Oil well Logging

Am-Be source are kept in Pb-housing
then put in radiation storage

จากฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางรั ง สี พบว่า ในภาคอุ ต สาหกรรมมี ก ารใช้
ประโยชน์จากรังสีนิวตรอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง ปริ ม าณของจ� ำ นวนเครื่ อ งมื อ และปริ ม าณ
ความแรงกัมมันตภาพรังสีทส
ี่ งู ขึน
้ ปส. จึงด�ำเนินการ
ตรวจวัดระดับรังสีนวิ ตรอนจากสถานประกอบการ
ทางรังสีในภาคอุตสาหกรรม ทีใ่ ช้วส
ั ดุกม
ั มันตรังสี
อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม (Americium-241/
Beryllium : Am-241/Be) และ แคลิฟอร์เนียม-252
(Californium-252 : Cf-252) ซึง่ ให้รงั สีนวิ ตรอน

The sample of Am-be
source Storage

รวมถึงสถานประกอบการทางรังสีทใี่ ช้เครือ
่ งก�ำเนิด
รังสี ก�ำลังสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 6 MV ซึง่ ติดตัง้
ในด่านศุลกากรและด่านตรวจยานพาหนะ เพื่อ
ค้นหาสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดตามแนวเขต
ชายแดนของประเทศไทย โดยเข้าติดตั้ง/เก็บแผ่น
วัดรังสี CR-39 ในเขตพืน
้ ทีต
่ ่าง ๆ คือ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง
และภาคใต้ รวมทัง้ สิน
้ 39 หน่วยงาน เมือ
่ ติดตัง้
แผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ครบตามก�ำหนดเวลา จะน�ำ
กลับมาตรวจวิเคราะห์ผลค่าระดับรังสีนวิ ตรอน โดย
ผ่านกระบวนการล้างแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ทางเคมี
และแปรผลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ TASL-image
สามารถเรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่า เทคนิค
การเกิดรอยรังสีบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ทัง้ นี้ ผล
การตรวจวัดค่าระดับนิวตรอนโดยเทคนิคการเกิดรอย
รังสีบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ทัง้ 39 หน่วยงาน
พบว่าสามารถใช้แผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ตรวจวัดค่า
ระดับรังสีนิวตรอนได้ โดยต�ำแหน่งที่ติดตั้งแผ่น
โพลิเมอร์ CR-39 ภายในพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านทางรังสี
และแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ประจ�ำตัวบุคคล มีค่า
ระดับรังสีนิวตรอนต�่ำกว่าค่าขีดจ�ำกัดปริมาณรังสี
คื อ น้อ ยกว่า 20 มิ ล ลิ ซี เ วิ ร ์ต ต่อ ปี ภายใต้
กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
หมวด 6 ข้อ 17 (1) ท�ำให้ผ้ป
ู ฏิบต
ั งิ านและประชาชน
เกิ ด ความปลอดภั ย และความเชื่ อ มั่ น ในการน� ำ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มากยิง่ ขึน
้

The neutron energy spectrum
of Am-Be source
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ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแล
ทางนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ข องประเทศ ได้ ก� ำ หนดมาตรการด้ า น
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพื่อป้องกัน ยับยัง้ และตอบโต้
การก่อการร้าย รวมทัง้ การก่อวินาศกรรม โดยมีกลไกการด�ำเนินงาน
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 3 ส่วนหลัก คือ การป้องกัน
การตรวจจับ และการตอบโต้ตอ่ การโจรกรรม หรือการกระท�ำอื่นใด
อันมีเจตนากระท�ำผิดกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การป้องกัน (Prevention)

คือ การป้องกันการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ได้แก่ การจัดท�ำกฎกระทรวง
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ พ ลั ง ง า น นิ ว เ ค ลี ย ร ์เ พื่ อ สั น ติ พ . ศ . 2 5 5 9
งานนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์นวิ เคลียร์ (nuclear forensics) การประเมินภัยคุกคาม
และออกแบบภัยคุกคามพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม
ความมัน
่ คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนัก ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข้องกับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี
ให้แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีน�ำไปใช้
ในการก่อการร้ายได้

การตรวจจับ (Detection)
คือ การยับยัง้ การตรวจจับ และ ห้ามน�ำวัสดุนวิ เคลียร์และวัสดุกม
ั มันตรังสี
ที่อยู่นอกเหนือการก�ำกับดูแลไปใช้ในการก่อการร้าย ซึ่งการด�ำเนินการ
ประกอบด้ว ย การตรวจจั บ โดยเครื่ อ งมื อ การประเมิ น เบื้ อ งต้น
เมือ
่ มีสญ
ั ญาณแจ้งเหตุจากเครือ
่ งมือ และ/หรือ ข้อมูลการแจ้งเตือน และ
ความยัง่ ยืนของมาตรการการตรวจจับ

การตอบโต้ (Response)
คือ การตอบโต้เพือ
่ การป้องกันชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ ต่อเหตุการณ์ทเี่ กีย
่ วข้อง
กับการใช้วส
ั ดุนวิ เคลียร์และวัสดุกม
ั มันตรังสีในการก่อการร้าย ประกอบด้วย
การประเมินเมือ
่ มีสญ
ั ญาณแจ้งเหตุจากเครือ
่ งมือ การประเมินเมือ
่ มีข้อมูล
การแจ้งเตือน การแจ้งเหตุเมือ
่ เกิดเหตุความมัน
่ คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
งานด้านนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์นวิ เคลียร์ แผนตอบโต้ระดับชาติ และการเตรียม
ความพร้อม
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ปส. มีมาตรการก�ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ทั้งกรณีสถานการณ์ปกติท่ี อยู ่ภายใต้การก�ำกับดูแล
และกรณี ส ถานการณ์ ไ ม่ ป กติ ท่ี อ ยู ่ น อกเหนื อ การก� ำ กั บ ดู แ ล คื อ การเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คง
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ปส. ได้ดำ� เนินการด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ตามกรอบการด�ำเนินหลัก คือ

02

01
กรณีสถานการณ์ปกติ
ซึ่ งอยู ่ภายใต้การก�ำกับดูแล

กรณีสถานการณ์ไม่ปกติท่อี ยู ่นอกเหนือการก�ำกับดูแล

1.1 การป้องกัน

• ผลักดันการด�ำเนินงานภายใต้แผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉิน

ด� ำ เนิ น การตรวจสอบระบบความมั่ น คง
ปลอดภั ย ของวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์แ ละวั ส ดุ
กัมมันตรังสีตามทะเบียนการขออนุญาต
ในส่วนของสถานทีจ่ ด
ั เก็บ ระหว่างการใช้งาน
และการขนส่ง

1.2 การตรวจจับ
ด� ำ เนิ น การตรวจสอบความครบถ้ว น
ส ม บู ร ณ ์ข อ ง อุ ป ก ร ณ ์แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ
ของระบบความมัน
่ คงปลอดภัยตามทะเบียน
การขออนุญาตของวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสี

1.3 การตอบโต้
ด�ำเนินการตรวจสอบการจัดท�ำแผนตอบโต้
ของผู ้ข อรั บ อนุ ญ าตกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์
ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
วัสดุนวิ เคลียร์และวัสดุกม
ั มันตรังสี

2.1 การป้องกัน

ทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 – 2565
• ด�ำเนินการประเมินภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ รวมทั้งจัดท�ำการออกแบบภัยคุกคามพื้นฐานร่วมกับหน่วยงาน
ด้านความมัน
่ คงของประเทศ
• จัดท�ำขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ าน (Standard Operating Procedure; SOP) ด้านนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์นวิ เคลียร์
ของประเทศร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทีเ่ กีย
่ วข้อง
• ลงนามความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency
: IAEA) ด้านนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์นวิ เคลียร์ (Practical Arrangements on Cooperation in the Area of
Nuclear Forensic Science)

2.2 การตรวจจับ
• ร่วมกับกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ และหน่วยงานความมัน
่ คงทีเ่ กีย
่ วข้อง เพือ
่ ถวายความปลอดภัยราชพิธี
ชลมารค รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกับ IAEA เพือ
่ เตรียมการในส่วนของเครือ
่ งมือตรวจจับส�ำหรับใช้ในงาน
พระราชพิธี
• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีให้กับ
หน่วยงานผู้ปฏิบต
ั งิ านส่วนหน้าของประเทศ

2.3 การตอบโต้
• ร่วมฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2562 (C-MEX 19) ครั้งที่ 13 ประเด็นการต่อต้าน
การก่อการร้าย “บ้านนา 62” ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562
• บูรณาการร่วมกับส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐานต�ำรวจในการพิสจู น์ทราบวัตถุพยาน ซีเซียม-137 (Caesium-137
: Cs-137)
• ประสานแผนร่วมกับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ของส�ำนักงานสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ
(สมช.) โดยเฉพาะการเตรียมการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี
• ฝึกซ้อมระงับสถานการณ์ฉก
ุ เฉินและแผนเผชิญเหตุในระดับสูงสุด ร่วมกับหน่วยงานด้านความมัน
่ คงระดับประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) และเจ้าหน้าทีเ่ ผชิญเหตุทเี่ กีย
่ วข้อง เพือ
่ เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมต่อการจัดการกับสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
• พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพือ
่ สร้างความเข้าใจและการถ่ายทอดความรู้แนวทางการปฏิบต
ั ิ เทคนิคการตรวจวัด
ทางรังสี มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบต
ั งิ าน และมาตรการติดต่อประสานงานในการปฏิบต
ั งิ านระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี ให้กบ
ั เจ้าหน้าทีเ่ ผชิญเหตุเบือ
้ งต้น ได้แก่ เจ้าหน้าทีก
่ รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต�ำรวจ
ทหาร หน่วยงานกู้ภย
ั และหน่วยแพทย์ โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนินการให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ ผชิญเหตุเบือ
้ งต้น
• พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภายในประเทศและภูมภ
ิ าคด้านการตอบโต้และการพัฒนากรอบการจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้กรอบความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
• ประสานกับ IAEA และเครือข่ายของประเทศ เพือ
่ ทดลองใช้ SOP ด้านนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์นวิ เคลียร์ของประเทศ
เบือ
้ งต้น
• พัฒนาศักยภาพการตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ เพือ
่ สนับสนุนการด�ำเนินงานนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์นวิ เคลียร์
ของประเทศ
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การประสานงานความร่วมมือ
และพันธกรณีระหว่างประเทศ
บทบาทความเป็นผู ้น�ำของ ปส.

ประธาน ASEANTOM
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ตามที่ ป ระเทศไทยเป็ น ประธาน ASEAN
(The Association of Southeast Asia Nations)
ในปี พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ปส.) รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ประธาน ASEANTOM
เครือข่ายหน่วยงานก�ำกับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณูในภูมภิ าคอาเซี ยน (ASEAN
Network of Regulatory Bodies on Atomic
Energy)

ซึ่ ง ริ เ ริ่ ม ขึ้ น โดยการผลั ก ดั น ของ ปส. เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2554 ด้วยมุ่งหวังให้การด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Safety) ความมัน
่ คง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Security) และการพิทก
ั ษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Safeguards) หรือ
3S ในภูมภ
ิ าคอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การเป็นประธาน ASEANTOM ของ ปส. ในปี
พ.ศ. 2562 นี้ ถือเป็นโอกาสส�ำคัญทีป
่ ระเทศไทย
ได้แสดงศักยภาพในการน�ำเสนอประเด็นความร่วมมือ
ด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมภ
ิ าคอย่างต่อเนือ
่ ง
รวมทัง้ ผลักดันให้ ASEANTOM เข้าเป็นส่วนหนึง่
ในการขับเคลือ
่ นประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง
การประชุมประจ�ำปีครัง้ ที่ 6 ของ ASEANTOM และการสัมมนาด้านความมัน
่ คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ในภูมภ
ิ าคอาเซียน ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกระบี่ เพือ
่ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทบทวนผลการด�ำเนินงานภายใต้ ASEANTOM
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ในฐานะการเป็นประธาน ASEANTOM ปส. ได้แสดงบทบาทความเป็นผู ้น�ำและจัดให้มีกิจกรรมส�ำคัญเพื่อแบ่งปั น
และเชื่ อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิ กและหน่วยงานก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ทัง้ ในภูมิภาคอาเซี ยนและภูมิภาคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

01

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ�ำปี ครัง้ ที่ 6 ของ ASEANTOM และการสัมมนาด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในภูมภิ าค
อาเซียน ระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกระบี่ เพือ
่ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทบทวนผลการด�ำเนินงานภายใต้ ASEANTOM
และเป็นเวทีระดับนโยบายในการหารือ แลกเปลีย
่ นประสบการณ์ พัฒนาความร่วมมือ และความช่วยเหลือด้านต่างๆ ร่วมทัง้ ด้านความมัน
่ คง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์กบ
ั ประเทศสมาชิกและหน่วยงานคู่เจรจา ได้แก่ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic
Energy Agency: IAEA) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department
of Energy: U.S. DOE) RCA Regional Office ญีป
่ ่น
ุ และแคนาดา อย่างเป็นรูปธรรม

02

03

กิจกรรม Bilateral Technical Cooperation เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังและตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิง่ แวดล้อม
ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา
และมาเลเซีย

จัดการประชุมและฝึ กอบรมให้แก่สมาชิ ก ASEANTOM เพือ่ ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานคู่เจรจาในอนาคต
จ�ำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่
• การประชุม Kick off Meeting of ASEANTOM/NNSA Exercise Development Training Series (EDTS) ร่วมกับกระทรวง
พลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา
• การฝึกอบรมภายใต้โครงการ ASEANTOM/NNSA Exercise Development Training Series (EDTS) ร่วมกับกระทรวงพลังงานแห่ง
สหรัฐอเมริกา
• การฝึกอบรม RCA-ASEANTOM Regional Training Course on Rapid Radiation Measurement and Individual Dose
Assessment following Nuclear and Radiological Emergency
• การประชุม Final Project Review Meeting of RAS/9/077

ทัง้ นี้ จากการประชุมประจ�ำปีครัง้ ที่ 6 ของ ASEANTOM ยังได้ก่อให้เกิดแนวทาง ความร่วมมือ และกิจกรรมการต่อยอดเพือ
่ พัฒนา ASEANTOM
อย่างมีนย
ั ยะส�ำคัญหลายประเด็น ในส่วนของประเทศไทยมีประเด็นการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญตามมติทป
ี่ ระชุม อาทิ
• เป็นหน่วยงานหลักของภูมภ
ิ าคอาเซียนในการติดตัง้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ส�ำหรับโปรแกรม ARGOS
  เพือ
่ พยากรณ์การแพร่กระจายของนิวไคลด์กม
ั มันตรังสีกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุทางนิวเคลียร์และรังสี
• ร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมและรับมือเหตุฉก
ุ เฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของภูมภ
ิ าคอาเซียน (draft ASEAN Protocol for Preparedness
   and Response to a Nuclear or Radiological Emergency)
• เป็นเจ้าภาพจัดตัง้ ศูนย์ Regional Data Centre ของสถานีตรวจวัดทางรังสีเพือ
่ แลกเปลีย
่ นและแบ่งปันข้อมูลการตรวจวัดทางรังสีกบ
ั ประเทศสมาชิก
  อาเซียน
• วางแผนและเสนอกิจกรรมเพือ
่ สนับสนุนให้ระบบโครงสร้างพืน
้ ฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นความร่วมมือสาขาใหม่ของ ASEANTOM

ปส. ในฐานะประธาน ASEANTOM มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุน
การด�ำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิ ก และหน่วยงานคู่เจรจาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ทัง้ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ อันจะน�ำมาซึ่ งความสงบสุข
และความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยในฐานะ
ประธานเครือข่าย ASEANTOM

กับการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2562

ด้านการเตรียมความพร้อม
และตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ในภูมิภาคอาเซียน
01

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(International Atomic Energy Agency: IAEA)
โครงการ : RAS/9/077 “Supporting Regional Nuclear
Emergency Preparedness and Response in ASEAN Region”

ด้านความมั่นคงปลอดภัย
วัสดุกัมมันตรังสี

IAEA

01

IAEA
02

คณะกรรมาธิการยุ โรป
(European Commission: EC)
โครงการ : Regional Project on Enhancing Emergency
Preparedness and Response (EP&R) in ASEAN :
Technical Support for Decision Making (DSS)

EC

หน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(Regional Cooperative Agreement
Regional Office: RCARO)
โครงการ : Regional Training Course Rapid Radiation
Measurement and Individual Dose Assessment following
Nuclear and Radiological Emergency

ช่ วยเสริมสมรรถนะด้านการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีดา้ นการออกใบอนุญาต การตรวจสอบสถานประกอบการ
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกมั มันตรังสี
และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซี ยน

02

NNSA
03

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(International Atomic Energy Agency: IAEA)

กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา
(U.S. Department of Energy: U.S.DOE)
และส�ำนักงานความมั่นคงด้านนิวเคลียร์แห่งชาติ
(National Nuclear Security Administration :
NNSA)
โครงการ : Exercise Development Training Series (EDTS)
(2019 - 2021)

RCARO
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การผลักดัน
ตามพันธกรณีที่สำ�คัญ
ระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ด�ำเนิน
การผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น การตาม
พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศและสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีกบั นานาประเทศ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้เข้าเป็ นภาคีของ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี
รวมจ� ำ นวน 12 พั น ธกรณี (3 พั น ธกรณี
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562)

01

พันธกรณีระหว่างประเทศที่มีอยู ่ในปั จจุ บัน

(1) สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons : NPT)
(2) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการพิทก
ั ษ์ความปลอดภัยวัสดุนวิ เคลียร์ทเี่ กีย
่ วเนือ
่ งกับสนธิสญ
ั ญาไม่แพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์ และพิธสี ารเพิม
่ เติมตามความตกลงฯ (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) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉก
ุ เฉิน
ทางรังสี (Convention on Assistance in the Case of Nuclear or Radiological
Emergency : ASSIST)

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นเครือ
่ งมือทีส
่ ำ� คัญของประเทศ
ในการสร้า งโอกาสการแลกเปลี่ ย นทรั พ ยากร ทั้ ง
บุคลากร เครือ
่ งมือ องค์ความรู้ และงบประมาณ ตลอดจน
เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างประเทศ
เครือข่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดย
มีรายละเอียดพันธกรณีด้านต่างๆ ดังนี้

(4) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว (Convention on Early Notification
of a Nuclear Accident: NOT)
(5) สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian
Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty: SEANWFZ)

036

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ รายงานประจำ�ปี 2562

พันธกรณีระหว่างประเทศที่สามารถเข้าร่วมได้ภายหลังจากการบังคับใช้

02 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1 พันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ได้เข้าร่วมแล้ว
(1) สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบู ร ณ์ (Comprehensive Nuclear
-Test-Ban Treaty : CTBT)
(2) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพ
ของวัสดุนวิ เคลียร์และทีแ่ ก้ไขเพิม
่ เติม (Convention
on the Physical Protection of Nuclear
Material and its Amendment : CPPNM+E)
(3) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(Convention on Nuclear Safety : CNS)
(4) อนุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยความปลอดภั ย ในการ
จัดการเชือ
้ เพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัย
ในการจัดการกากกัมมันตรังสี (Joint Convention
on the Safety of Spent Fuel Management
and on the Safety of Radioactive Waste
Management : RADW)
(5) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการก่อ
การร้ายทางนิวเคลียร์ (International Convention
for the Suppression of Acts of Nuclear
Terrorism : ICSANT)

2.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศ แบบทวิภาคีและพหุภาคี
(1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic
Energy Agency : IAEA) และความตกลงภายใต้การเป็นสมาชิก
(2) ส�ำนักงานคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา (The Comision
Nacionalde Energia Atomica : CNEA)
(3) กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy: U.S.DOE)
(4) คณะกรรมาธิการด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งประเทศแคนาดา (Canadian Nuclear
Safety Commission : CNSC)
(5) คณะกรรมาธิการก�ำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (The Nuclear Regulatory Commission
of the United States of America : U.S.NRC)
(6) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ในอาเซียน (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM)
(7) Instrument on Nuclear Safety Cooperation (INSC) ของสหภาพยุโรป (EU)
(8) บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจย
ั ด้านมาตรฐานและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีและ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และมูลนิธิความร่วมมือนานาชาติด้านนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
เพือ
่ ความร่วมมือด้านมาตรวิทยารังสี
(9) ความตกลงการใช้ระบบ RODOS กับสถาบัน Karlsruhe แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกบ
ั
ราชอาณาจักรไทย (Agreement on the use of the RODOS – SYSTEM by third parties)
(10) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง IAEA กับ ปส. Practical Arrangements between IAEA
and OAP on Cooperation in the Area of Nuclear Forensic Science
ทัง้ นี้ การด�ำเนินงานเพือ
่ ผลักดันและขับเคลือ
่ นตามพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ ข้างต้นของ ปส. ถือเป็น
การยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยต่อนานาประเทศถึงความตระหนักและการให้ความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของพันธกรณีต่างๆ ทีป
่ ระเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี อันจะน�ำมาซึง่ ความปลอดภัย
ความมัน
่ คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทก
ั ษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ทงั้ ในระดับภูมภ
ิ าค
และนานาชาติอย่างยัง่ ยืนต่อไป

2.2 พันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่อยู ่ระหว่างการด�ำเนินการเข้าร่วม
(1) Vienna Convention on Civil Liability
for Nuclear Damage
(2) Convention on Supplementary
Compensation for Nuclear Damage

พันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่สามารถเข้าร่วมได้

ภายหลังจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

01

พันธกรณีระหว่างประเทศ

ที่ได้เข้าร่วมแล้ว
01

02

03

04

05

CTBT

CPPNM+E

CNS

RADW

ICSANT

สนธิสัญญาว่าด้วย
การห้ า มทดลองนิ ว เคลี ย ร์
โดยสมบู รณ์
(Comprehensive Nuclear
-Test-Ban Treaty : CTBT)

อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้ ม ครองทางกายภาพ
ของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material and its Amendment :
CPPNM+E)

02

อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
อนุสัญญาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ความปลอดภัยในการจัดการ
(Convention on Nuclear เชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและ
Safety : CNS)
ความปลอดภัยในการจัดการ
กากกัมมันตรังสี
(Joint Convention on the
Safety of Spent Fuel Management and on the Safety
of Radioactive Waste Management : RADW)

อนุสัญญาว่าด้วย
การปราบปรามการก่อการร้าย
ทางนิวเคลียร์
(International Convention for
the Suppression of Acts of
Nuclear Terrorism : ICSANT)

พันธกรณีระหว่างประเทศ

ที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการเข้าร่วม
01

Vienna Convention on Civil
Liability for Nuclear Damage

02

Convention on Supplementary
Compensation for Nuclear
Damage
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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
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ การใช้ประโยชน์ และ
ความปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์
(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

039

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ รายงานประจำ�ปี 2562

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งปี ส�ำคัญ
ทางด้านความร่วมมือทางนิวเคลียร์และรังสีระหว่าง
ประเทศไทยกับองค์กรระดับนานาชาติ

01

ซึง่ ในโอกาสที่ ปส. ในฐานะประธานเครือข่าย ASEANTOM ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้ทำ�
หน้าทีผ
่ ลักดันให้เกิดการลงนามในข้อตกลงด้านความร่วมมือทีส
่ ำ� คัญระดับภูมภ
ิ าคและ
ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 2 เรือ
่ ง ได้แก่

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

ระหว่าง ปส. กับ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เมือ
่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกระบี่ เพือ
่ เป็นกรอบความร่วมมือด้านการตรวจ
พิสจู น์เอกลักษณ์ของวัสดุนวิ เคลียร์และวัสดุกม
ั มันตรังสี รวมไปถึงหลักฐานอืน
่ ๆ ทีม
่ ก
ี ารปนเปื้อนนิวไคลด์กม
ั มันตรังสี โดยกิจกรรมภายใต้ข้อตกลง ประกอบไปด้วย
การแลกเปลีย่ นสนเทศทางวิชาการ การวิจยั และพัฒนา การเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมและประชุม รวมถึงการแลกเปลีย่ นประสบการณ์เพือ
่ ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ด้าน nuclear forensics ในภูมภ
ิ าคอาเซียนมีประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง สามารถสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินงานด้านนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์รว่ มกันระหว่าง
10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และ IAEA อย่างต่อเนือ
่ งและเป็นรูปธรรม

02

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)

เมือ
่ วันที่ 17 กันยายน 2562 ระหว่าง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asia Nations: ASEAN)
และ IAEA ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของ IAEA ครัง้ ที่ 63 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเชือ
่ ว่า
ข้อตกลงนีจ้ ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยและอาเซียน โดยจะร่วมผลักดันและให้การสนับสนุน
การด�ำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงนีอ
้ ย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ มุ่งสู่ความปลอดภัยและประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในชาติและภูมภ
ิ าคอย่างยัง่ ยืน
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สถานีเฝ้าตรวจ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65
(Radionuclide Monitoring Station : RN65)

สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (Radiation
Monitoring Station : RN 65) ของประเทศไทย ตั้งอยู ่
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จ.นครปฐม
ภายใต้การด�ำเนินงานของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
ก�ำแพงแสน ให้ใช้พื้นที่ภายในส�ำหรับจัดตัง้ สถานีเฝ้าตรวจฯ
อาร์เอ็น 65 (RN65) นี้ โดยได้มกี ารท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
อนุญาตให้ใช้พนื้ ที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปัจจุบน
ั ปส. ได้จดั ตัง้ สถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) เรียบร้อยแล้ว
ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โดยได้รบ
ั การรับรองจากคณะกรรมาธิการ
เตรี ย มการองค์ก ารสนธิ สั ญ ญาว่า ด้ว ยการห้า มทดลองนิ ว เคลี ย ร์
โดยสมบูรณ์ (CTBTO PerpCom) เมือ
่ ปี พ.ศ. 2561 โดยเจ้าหน้าที่ ปส.
ได้ดำ� เนินการเก็บ เตรียม และวัดตัวอย่างอากาศ พร้อมทัง้ ส่งผลการวัด
ไปยั ง องค์ก ารสนธิ สั ญ ญาว่า ด้ว ยการห้า มทดลองอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์
โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization : CTBTO) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
อย่างต่อเนือ
่ งทุกวัน รวมถึงท�ำการทดสอบระบบต่าง ๆ ภายในสถานี
นอกจากนี้ ปส. ยังได้มแี ผนในการยกระดับความสามารถของสถานี
เฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) โดยการติดตัง้ ระบบตรวจวัดก๊าซเฉือ
่ ย
รังสี (Noble Gas System, THX65) ซึ่งเป็นระบบที่อยู่ในพื้นที่
เดียวกันแต่ใช้เครื่องมือคนละชุดส�ำหรับการตรวจวัดเฉพาะนิวไคลด์
กัมมันตรังสีทเี่ ป็นก๊าซเฉือ
่ ยรังสี โดยมีกำ� หนดติดตัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์
ปี พ.ศ. 2563 และจัดท�ำ Post-Certification Activity (PCA)
contract ของสถานีสำ� หรับรองรับการติดตัง้ ระบบดังกล่าว ทัง้ นี้ สถานี
เฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) ของไทยถือเป็น 1 ใน 3 สถานี
ในภูมิภาคอาเซียน (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) และเมื่อประเทศไทย
ท� ำ การติ ด ตั้ ง ระบบตรวจวั ด ก๊า ซเฉื่ อ ยรั ง สี เ สร็ จ สิ้ น เป็น ที่ เ รี ย บร้อ ย
จะส่งผลให้สถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) ของไทยกลายเป็น
1 ใน 40 สถานีทวั่ โลก และเป็นหนึง่ เดียวของอาเซียนทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพสูง
ในการเฝ้า ตรวจการทดลองระเบิ ด และอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ จากสถานี
เฝ้าตรวจนิวไคลด์กม
ั มันตรังสี (RN) จ�ำนวนทัง้ หมด 80 สถานีทวั่ โลก
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ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองอาวุ ธนิวเคลียร์โดยสมบู รณ์ (Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty หรือ CTBT) กับ CTBTO และ
กับรัฐภาคีอ่ืน โดยมีความตกลงร่วมกันว่าจะไม่ทดลอง
อาวุ ธนิ ว เคลี ย ร์ หรื อ ระเบิ ด นิ ว เคลี ย ร์ อ่ื นใด และให้
ความร่วมมือในการจัดตัง้ เครือข่ายเฝ้าตรวจการทดลอง
อาวุ ธนิวเคลียร์ท่ัวโลก ทัง้ นี้ ประเทศไทยได้ด�ำเนินการ
ตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญา CTBT โดยการจัดตัง้
สถานีท่เี กี่ยวข้อง 3 สถานี ได้แก่

01
สถานี เ ฝ้ าตรวจนิ วไคลด์ กั ม มั น ตรั ง สี อ าร์ เ อ็ น 65
(Radionuclide Station : RN65) ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปส. ได้ดำ�เนินการ
เพือ
่ ขับเคลือ
่ นและพัฒนาการดำ�เนินงานของสถานี
เฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) ทั้งทางด้าน
นโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย
หวังเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำ�เนิน
งานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

• 15 สิ ง หาคม 2562

น� ำ คณะกรรมการพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์เ พื่ อ สั น ติ และคณะ

อนุกรรมการเยีย่ มชมความพร้อมเฝ้าระวังการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของสถานีเฝ้าตรวจฯ
อาร์เอ็น 65 (RN65) หวังผลักดันภารกิจด้านการเฝ้าตรวจการทดลองอาวุธนิวเคลียร์
ภายใต้สนธิสญ
ั ญา CTBT ให้เกิดนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน

• 10 กันยายน 2562

น�ำบุคลากรส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบองค์การระหว่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชม
การด�ำเนินงานสถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) และรับฟังการบรรยายการด�ำเนิน

02
สถานี ต รวจวั ด ความสั่น สะเทื อ นของพิ ภ พ พี เ อส 41
(Primary Seismic Station : PS41) ณ สถานี
วัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชี ยงใหม่ ภายใต้การด�ำเนิน
งานของกรมอุ ทกศาสตร์ กองทัพเรือ

งานภายใต้สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT)

• 28 ตุ ล าคม – 1 พฤศจิ ก ายน 2562

ร่วมกับ CTBTO PrepCom เป็น

เจ้าภาพจัดฝึกอบรมนานาชาติ ด้านการตรวจพิสจู น์แผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญ
ผู้แทนกว่า 40 คน จาก 23 ประเทศทัว่ โลก เพือ
่ เสริมสร้างความรู้เกีย
่ วกับสนธิสญ
ั ญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty หรือ CTBT) และการท�ำงานของคณะกรรมาธิการเตรียมการองค์การสนธิสญ
ั ญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO PerpCom) มุ่งหวังเพิม
่
ขีดความสามารถประเทศสมาชิกให้สามารถด�ำเนินการตามสนธิสัญญาฯ ได้อย่าง

03
ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ เอ็น 171 (National Data Center :
NDC N171) ณ ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่อ สั น ติ (ปส.)
ท�ำหน้าที่ในการรับ - ส่ง และรวบรวมข้อมูลการเฝ้าตรวจ
จากทัง้ สถานีของประเทศไทยและจากสถานีอ่นื ๆ ภายใต้
ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ (International Monitoring
System, IMS) ของ CTBTO

มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลีย
่ นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ระหว่างศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ และ
มี ก ารพั ฒ นาแบบจ� ำ ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ให้ส ามารถระบุ จุ ด ที่ เ กิ ด แผ่น ดิ น ไหว
ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำมากยิง่ ขึน
้ ซึง่ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิก
ก่อนทีส
่ นธิสญ
ั ญาฯ จะมีผลบังคับใช้

• ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากสถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65
(RN65) และศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ เอ็น 171 (N171) แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน
ประเทศ รวมทั้งเป็นสถานที่ส�ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ท�ำให้เกิดการบูรณาการทีช่ ด
ั เจน
มากขึน
้ สอดรับกับการปรับโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั
และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน
สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65
(Radiation Monitoring Station : RN 65)
ของประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ให้ใช้พื้นที่ส�ำหรับจัดตัง้ สถานีเฝ้าตรวจฯ

พ.ศ. 2560

1 ใน 3 สถานีในภูมิภาคอาเซี ยน

เก็บ เตรียม และวัดตัวอย่างอากาศ

สถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) ของไทย
ถือเป็น 1 ใน 3 สถานีในภูมิภาคอาเซี ยน
(ไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์)

พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ ปส. ด�ำเนินการเก็บ เตรียม และวัด
ตัวอย่างอากาศ พร้อมส่งผลการวัดไปยังองค์การ
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุ ธนิวเคลียร์
โดยสมบู รณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization : CTBTO) ณ กรุ งเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย อย่างต่อเนื่องทุกวัน

ปส. จัดตัง้ สถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65)
เป็นที่เรียบร้อยตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
และได้รบั การรับรองจากคณะกรรมาธิการเตรียมการ
องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบู รณ์ (CTBTO PerpCom)

RN65

สถานีเฝ้าตรวจ
นิวไคลด์กัมมันตรังสี

อาร์เอ็น 65

(Radionuclide Monitoring Station : RN65)

มีแผนติดตัง้
ระบบตรวจวัดก๊าซเฉื่อยรังสี
พ.ศ. 2563 ปส. มีแผนติดตัง้ ระบบตรวจวัดก๊าซเฉื่อยรังสี
(Noble Gas System, THX65) เพื่อยกระดับความสามารถ
ของสถานีพร้อมทัง้ จัดท�ำ Post-Certification Activity
(PCA) contract ของสถานีส�ำหรับรองรับการติดตัง้ ระบบ
ดังกล่าว

1 ใน 40 สถานีท่วั โลก
และเป็นหนึ่งเดียวของอาเซี ยน
เมื่อติดตัง้ ระบบตรวจวัดก๊าซเฉื่อยรังสีเสร็จสิ้น
จะส่งผลให้สถานีเฝ้าตรวจฯ อาร์เอ็น 65 (RN65) ของไทย
กลายเป็น 1 ใน 40 สถานีท่ัวโลก
และเป็นหนึ่งเดียวของอาเซี ยนที่มีศักยภาพสูง
ในการเฝ้าตรวจการทดลองระเบิดและอาวุ ธนิวเคลียร์
จากสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN)
จ�ำนวนทัง้ หมด 80 สถานีท่วั โลก
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การขับเคลื่อน
OAP 4.0
ด้ ว ยรั ฐ บาลมี น โยบายพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศสู่ “Thailand 4.0” โดย
สนั บ สนุ นให้ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ง ภาครั ฐ และภาค
เอกชนน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับภารกิจของ
หน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ด�ำเนินงานและยกระดับการให้บริการด้านต่างๆ
แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะ
สร้างความสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้การ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรู ปธรรมและยั่งยืน

ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ (ปส.) ในฐานะ
หน่วยงานด้า นการก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ใน
การใช้ป ระโยชน์จ ากพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์แ ละรั ง สี
ของประเทศ ขานรับนโยบายรัฐบาลและน�ำมาประยุกต์
ใช้กบ
ั การด�ำเนินงานของ ปส. ในรูปแบบ OAP 4.0
โดยมี ก ารผลั ก ดั น การน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้
ในการขับเคลื่อนภารกิจทุกส่วนงานภายในองค์กร
ทัง้ ส่วนงานหลักและส่วนงานสนับสนุน โดยเป้าหมาย
การขับเคลือ
่ น OAP 4.0 มุ่งสู่การเป็น SMART
OAP หรือหน่วยงาน SMART ในการน�ำเทคโนโลยี
ดิจท
ิ ล
ั มาใช้ขบ
ั เคลือ
่ นการก�ำกับดูแลความปลอดภัย
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีเพือ่ สันติในการพัฒนา
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพน�ำไปสู่ความปลอดภัย
ความมัน
่ คงปลอดภัย และการพิทก
ั ษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศและประชาชน
อย่างยัง่ ยืน

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ปส. ด�ำเนินการขับเคลื่อนภารกิจ OAP 4.0 ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
โดยให้ความส�ำคัญกับน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการพัฒนาช่ องทางการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ ว และเกิ ดประสิ ทธิ ผลทั้งต่ อบุ ค ลากรภายใน ปส. รวมทั้ง ประชาชนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อ ง
อย่างเป็นรู ปธรรม โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
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• การพัฒนาการเชื่ อมโยงข้อมูลการน�ำเข้า-ส่งออกวัดสุกมั มันตรังสีและวัสดุ
นิวเคลียร์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) โดยการบูรณาการ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การกำ�กับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ

ข้อมูลใบอนุญาตน�ำเข้า–ส่งออก ของส�ำนักงานปรมาณูเพือ
่ สันติส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
กรมศุลกากรในรูปแบบของใบแจ้งข้อเท็จจริง เพื่อลดเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน สนับสนุนการด�ำเนินการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผ้ป
ู ระกอบการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตสามารถแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อน�ำเข้า–ส่งออก วัสดุ
กัมมันตรังสีและวัสดุนวิ เคลียร์ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถทราบผลได้ทน
ั ที นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินการ
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการก�ำกับดูแล ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
แม่นย�ำ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกต่อผู้รับใบอนุญาต สร้างความมั่นใจในต่อการก�ำกับดูแล
การใช้ป ระโยชน์จ ากพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์แ ละรั ง สี ต ามมาตรฐานสากล อาทิ ข้อ มู ล บุ ค คล
(กรมการปกครอง) ข้อมูลนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ข้อมูลปริมาณรังสีประจ�ำตัวบุคคล
(สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))

ภาพรวมแผนการเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอรับใบอนุญาตฯ, ขอช� ำระค่าธรรมเนียม
รหัสใช้งานระบบ
ค�ำขอลงทะเบียนใช้งาน
/ใช้บริการ

บางเขน

เจ้าหน้าที่ ปส.

อนุมัติการใช้งาน
ดูสถานะใบอนุญาต
บันทึกการเก็บค่าธรรมเนียม
พิมพ์ค�ำขอรับใบอนุญาต

ประเมินค�ำขอรับใบอนุญาต
ออกรายงานส�ำหรับพิจารณา
เจ้าหน้าที่ ปส. สร้างรอบประชุ มพิจารณา
บันทึกผลการพิจารณา
บันทึกผลตรวจสถานที่
บันทึกผลปริมาณรังสีประจ�ำบุ คคล
บันทึกผลสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ
์
ผู ้ดูแลระบบ จัดการผู ้ใช้และสิทธิผู้ใช้
รายงานสรุ ปเชิ งสถิติต่าง ๆ
ผู ้บริหาร

ข้อมู ล RSO,
ข้อมู ลการสอบเทียบ,
ข้อมู ลรายงานการขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสี,
ข้อมู ลใบเสร็จรับเงิน

ระบบภายในต่าง ๆ ของ ปส.

ผู ้ประกอบการ

ระบบเชื่ อมโยง
บู รณาการ
ในใบอนุญาตส่ง
หรือพาฯ ไปกับ
อากาศยาน
ผ่านระบบ
NSW

ระบบเชื่ อมโยงข้อมู ล
ภายใน ปส.

ระบบเชื่ อม
โยงข้อมู ล
บุ คคลและ
ทะเบียน
ราษฎร์

ระบบ
รักษา
ความ
ปลอดภัย

ระบบตรวจสอบและลงลายเซ็นดิจิทัล [PKI]
และเชื่ อมโยงกับระบบ ebXML

ระบบเชื่ อมโยงข้อมู ล
TLD/OSL

ข้อมู ลเกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาต
[RESTful API] ,
ข้อมู ลใบแจ้งหนี้

ระบบเชื่ อมโยง
ข้อมู ลทะเบียน
กับ NSW

ระบบเชื่ อมโยง
ใบแจ้ง
ข้อเท็จจริง
ผ่าน NSW
[ปรับปรุ ง]

กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า

G-Cloud

ระบบการยื่นขอรับใบอนุญาต
และติดตามสถานะออนไลน์
[ปรับปรุ ง]

ระบบทะเบียนผู ้ใช้งาน
และผู ้ขอรับใบอนุญาต
[ปรับปรุ ง]

ระบบพิจารณา
ค�ำขอรับใบอนุญาต
[ปรับปรุ ง]

ยื่นค�ำขอฯ
ติดตามค�ำขอฯ
ส่งรายงาน

สถานะของค�ำขอฯ
พิมพ์ใบช� ำระเงินฯ
พิมพ์ใบอนุญาต

ระบบเชื่ อมโยงข้อมู ล ebXML

ระบบ
เชื่ อมโยง
ข้อมู ล
นิติบุคคล

ระบบ
เชื่ อมโยง
ข้อมู ล RSO

กรมการปกครอง
ข้อมู ลบุ คคล
ข้อมู ล RSO

National Single Window (NSW)

ข้อมู ล
นิติบุคคล

ข้อมู ล RSO

ข้อมู ลTLD/OSL
ค�ำขออนุญาตส่งออก
สทน.

หนังสือรับรองความปลอดภัย
ทางรังสีของหีบห่อ
ยื่นใบแจ้งข้อเท็จจริง
การน�ำเข้า/ส่งออก ผ่าน NSW

ผู ้ประกอบการ

NSW

ใบแจ้งข้อเท็จจริง
การส่งออกทางอากาศยาน

หน่วยงานตรวจสอบ
ก่อนส่งออก

ใบแจ้งข้อเท็จจริงการน�ำเข้า/ส่งออก
ใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออกที่ตรวจปล่อย
ข้อมู ลทะเบียนผู ้ประกอบการ
เพื่อส่งข้อมู ลผ่านช่ องทาง NSW
ผลการยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมู ลทะเบียนผู ้ประกอบการ

กรมศุลกากร

ระบบทะเบียน NSW
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• การพัฒนางานขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (SMART RSO)
โดยด�ำเนินการใน 3 ส่วนที่ส�ำคัญ ดังนี้
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลเจ้าหน้าทีค
่ วามปลอดภัยทางรังสี
• พัฒนาระบบสมัครสอบ เจ้าหน้าทีค
่ วามปลอดภัยทางรังสี

Smart RSO System

ระบบฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

Smart RSO
System

ผ่านทางเว็บไซต์ http://rso.oap.go.th ซึง่ ช่วยให้ง่ายต่อ
การสมัครสอบ โดยผู้สนใจสมัครสอบไม่จ�ำเป็นต้องยื่น
เอกสารสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ปส. แต่สามารถเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์ที่จัดเตรียมไว้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท�ำให้
ผู้สมัครสอบเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการด�ำเนินงาน
มากยิง่ ขึน
้

ระบบสมัครสอบออนไลน์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

• พัฒนาระบบการสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
แบบออนไลน์ โดยให้ผู้เข้าสอบสามารถท�ำการสอบผ่าน

ระบบสอบออนไลน์
และคลังข้อสอบ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ปส. ซึ่งมีความสะดวกมากกว่า
การสอบแบบปกติ (แบบกระดาษ) โดยผู้เข้าสอบไม่จำ� เป็น
ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ อาทิ ปากกา ดินสอ ยางลบ
และเมื่ อ สอบเสร็ จ แล้ว ผู ้ส อบสามารถทราบผลคะแนน
ของตนเองได้ทันที ไม่จ�ำเป็นต้องรอคะแนนจากการตรวจ
ข้อสอบแบบกระดาษ โดยขณะนี้ ปส. ได้นำ� ร่องจัดการสอบ
รูปแบบดังกล่าวเฉพาะใน ปส. เท่านัน
้ ซึง่ ในอนาคต ปส.
มีแผนจะพัฒนาการสอบแบบออนไลน์ให้สามารถด�ำเนินการ
ได้ ณ ศูนย์ปรมาณูเพือ
่ สันติประจ�ำภูมภ
ิ าค (ศปส.) ทัง้ นี้ เพือ
่
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการสอบที่มาจากภูมิภาค
ต่า ง ๆ ไม่ต ้อ งเดิ น ทางไกล ช่ว ยให้ป ระหยั ด เวลาและ
งบประมาณ

GPS tracking

• การพัฒนาระบบการติดตามการขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสีด้วยระบบ GPS
เนื่องด้วยวัสดุกัมมันตรังสีมีปัจจัยความเสี่ยงทางด้าน

การขนส่ง

ความปลอดภั ย และความมั่ น คงปลอดภั ย ในระหว่า ง
การขนส่งสูงกว่าในขณะการจัดเก็บหรือการใช้งานปกติ ปส.
จึงน�ำระบบ GPS tracking ซึง่ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

เพื่อย้ายสถานที่จัดเก็บ

การน�ำไปใช้งาน

มาใช้ในการติดตามต�ำแหน่งการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
แบบ Real-time ผ่า นระบบเครื อ ข่า ยอิ น เตอร์เ น็ ต
โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีเพือ
่ ความปลอดภัยและความมัน
่ คง
ปลอดภัยในการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งสามารถช่วย
ในการวิเคราะห์ ติดตามและเก็บข้อมูลการเคลือ
่ นย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสี รวมถึงช่วยลดขัน
้ ตอนในการแจ้งหรือรายงาน
การขนส่งวัสดุกม
ั มันตรังสี โดยท�ำให้ ปส. และหน่วยงาน
ผู ้ใ ช้วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี มี ข ้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นการพั ฒ นา

ต้นก�ำเนิดรังสี
และหีบห่อในการขนส่ง

ประสิทธิภาพของกระบวนการและความปลอดภัยในการ
ขนส่ง ทางบก อี ก ทั้ ง เป็น การส่ง เสริ ม วั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยในองค์รวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พาหนะขนส่ง
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Linkage Center

OAP Application

Digital Form

OAP

02
การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคล
กับกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ผ่าน Linkage Center
ล ด ก า ร เ รี ย ก รั บ สำ�เ น า บั ต ร
ประจำ�ตัวประชาชน

03

การพั ฒ นา OAP Application การพัฒนา Digital Form
เพือ
่ การเรียนรูพ
้ ลังงานนิวเคลียร์ รูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำ�มาใช้
และรังสี และการกำ�กับดูแล
ในการดำ�เนินงานภายในองค์กร
ความปลอดภัยด้วยตนเอง
ปส. ด�ำเนินการพัฒนาสือ
่ การเรียนรู้ด้านพลังงาน

ปส. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้

นิวเคลียร์และรังสี รวมทัง้ ภารกิจงานของ ปส. เพือ
่

ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัตริ าษฎร จากฐานข้อมูล

การเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ OAP Application

ทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธบ
ี ริการ

ซึ่งเป็น Application ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทงั้ ระบบปฏิบตั กิ าร

และข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการขอใช้โ ปรแกรมส� ำ หรั บ

iOS และ Android เพือ
่ เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ พร้อมทัง้

อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง

ร่วมท�ำแบบทดสอบท้ายบทเรียน อาทิ ส�ำนักงาน

เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยระบบ

ปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์แ ละรั ง สี

คอมพิวเตอร์ เพือ
่ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชน

การขอใบอนุญาต เจ้าหน้าทีค
่ วามปลอดภัยทางรังสี

ทีต
่ ด
ิ ต่อราชการกับ ปส. โดยลดขัน
้ ตอนการกรอก

ทั้งนี้ Application ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้

เอกสารจ�ำนวนมาก ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริง

ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ

น�ำมายืนยัน พิสจู น์ตวั ตนเพือ
่ ขอรับบริการ โดยการ

พลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทัง้ ภารกิจของ ปส.

อ่านจากเครือ
่ งอ่าน Smart Card และเชือ
่ มโยง

ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และในปัจ จุ บั น ปส. ยั ง ได้น� ำ

ข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ท�ำให้การ

Application ดั ง กล่า วมาใช้เ ป็น เครื่ อ งมื อ

รับบริการเป็นไปด้วยความสะดวก แม่นย�ำ รวดเร็ว

ในการพัฒนาบุคลากรภายใน ปส. เพือ
่ ให้มพ
ี น
ื้ ฐาน

และสามารถน� ำ ข้อ มู ล มากรอกในแบบฟอร์ม

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ ปส.

แบบอั ต โนมั ติ ไ ด้ทั น ที โดยการเชื่ อ มโยงข้อ มู ล

น� ำ ไปสู ่ก ารปฏิ บั ติ ง านตามหน้า ที่ แ ละที่ ไ ด้รั บ

ส่วนบุคคลนี้ถูกน�ำมาใช้ในภารกิจหลายส่วนงาน

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของ ปส. อาทิ การยื่นค�ำขอรับใบอนุญาต หรือ
ขอต่อใบอนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี การสอบ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี การสมัครสอบ
บรรจุบค
ุ ลากรภายใน ปส. เป็นต้น
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โดยบุคลากรภายใน ปส. สามารถด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ ด้วย Digital Form ผ่านระบบออนไลน์
โดยไม่ต ้อ งใช้ก ระดาษ ซึ่ ง เป็น การตอบสนอง
ต่อนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการการลด
ใช้กระดาษได้เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบน
ั ปส. มีการ
พัฒนา Digital Form และน�ำมาใช้เพือ่ ความคล่องตัว
ในการด�ำเนินงานอย่างแพร่หลายทัว่ ทัง้ องค์กร ดังนี้

• การลา และระบบการแสดงสถิติ
  การปฏิบัติงานออนไลน์
• การขอใช้พาหนะส่วนกลางออนไลน์
• การขอใช้ห้องประชุมออนไลน์
• การขอเบิกจ่ายของที่ระลึกออนไลน์
• การแสดงปฏิทินกิจกรรมออนไลน์
• การรับ–ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณ
   อิเล็กทรอนิกส์

จ
03 ความสำ�เร็
ในการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านต่าง ๆ
ผลการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.44)
ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการสำ�รวจระดับความพร้อม

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562		
ความสำ�เร็จ: ปส. ผ่านการประเมินเป็นหน่วยงานระดับ A

ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
					
ความสำ�เร็จ: ปส. รับรางวัล

“หน่วยงานสนับสนุนนโยบายรัฐยกเลิกใช้ส�ำเนาเอกสารราชการ”
ความสำ�เร็จ: ปส. รับรางวัล

“หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6”

049

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ รายงานประจำ�ปี 2562

ผลการประเมินส่วนราชการ

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

คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแนวทาง
ในการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบการด�ำเนินงาน
ของส่วนราชการ ในการขับเคลือ
่ นภารกิจส�ำคัญ
ของรั ฐ บาล การแก้ไ ขปัญ หาและการอ� ำ นวย
ความสะดวกแก่ป ระชาชน โดยส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้รบ
ั
มอบหมายให้ด�ำเนินการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการดังกล่าว และในปี พ.ศ. 2562
ส�ำนักงานปรมาณูเพือ
่ สันติ (ปส.) มีผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบต
ั ริ าชการของส่วนราชการอยู่ในระดับ
องค์กรทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ดังนี้

01
เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน รอบ 12 เดือน
(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

อันดับ
38

อันดับ
38

ตัวชี้ วัดที่ 1.2 คะแนนรวมของบทความ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ประเทศและนานาชาติ

37 คะแนน

38 คะแนน

ตัวชี้ วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
ไม่เกิดอุ บัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ 100

ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

องค์ประกอบ การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

1. ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐานงานประจ�ำ งานตามหน้าที่ปกติ
หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
งานตามกฎหมาย กฎนโยบายรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

ตัวชี้ วัดที่ 1.1 อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน Scientific
Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับของ IMD (WCY2019)
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02
องค์ประกอบ การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

2. ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุ ทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda Base)

ตัวชี้ วัดที่ 2.1 ความส�ำเร็จของการ
บู รณาการให้บริการผ่านระบบ e-Service
ภายใต้พระราชบัญญัตพ
ิ ลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

ร้อยละ 100

ตัวชี้ วัดที่ 2.2 การชี้ แจงประเด็นส�ำคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์

ร้อยละ 100

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน รอบ 12 เดือน
(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
• เชื่ อมโยงข้อมู ลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับกรมศุลกากร
และ ข้อมู ลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง

ไม่มีประเด็นชี้ แจง

03
องค์ประกอบ การประเมิน
3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ
ทรัพยากรบุ คคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
(Innovation Base)

ตัวชี้ วัดที่ 3.1 ร้อยละความส�ำเร็จของ
ระบบสมัครสอบเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (ออนไลน์)

ร้อยละ 100

ผลการด�ำเนินงาน รอบ 12 เดือน
(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
• ด�ำเนินการพัฒนาระบบรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ และเปิ ดใช้
ระบบฯ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

04
องค์ประกอบ การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

4. ศักยภาพในการด�ำเนินการของส่วนราชการ
ตามแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)

ตัวชี้ วัดที่ 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของ
ระบบยื่นและพิจารณาค�ำขอรับใบอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องก�ำเนิดรังสี
วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี และวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์
ออนไลน์ (e-license)
ตัวชี้ วัดที่ 4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของ
ระบบติดตามสถานะค�ำขอรับใบอนุญาต
(e- tracking)

เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลการด�ำเนินงาน รอบ 12 เดือน
(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
• ผู ้ขอรับใบอนุญาตสามารถใช้งานยื่นรับค�ำขอ
ออนไลน์ของเครื่องก�ำเนิดรังสี
(http://www.oap.go.th/services/license)

ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
• ผู ข้ อรับใบอนุญาตสามารถติดตามผล
การพิจารณาออกใบอนุญาตผ่านเว็บไซต์
http://portal.oap.go.th/tracking โดยใช้เลขที่

รับค�ำขอหรือรหัสหน่วยงานในการสืบค้น
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ผลการสำ�รวจระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของสำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ตามที่ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดท�ำโครงการ
ส�ำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558

โดยมุ่งหวังเพือ่ ทราบสถานภาพการด�ำเนินงาน รวมถึง
ระดับความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
การก�ำหนดนโยบาย ตลอดจนการด�ำเนินโครงการ
ทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทัง้ หน่วยงานต่าง ๆ
จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาด้านรัฐบาล
ดิจิทัลขององค์กร เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลภายในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การส�ำรวจจะสามารถสะท้อนถึงปัญหา ความท้าทาย
อุ ป สรรค รวมถึ ง ปัจ จั ย แห่ง ความส� ำ เร็ จ ใน
การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ใ นการจั ด ท� ำ นโยบายและการจั ด สรร
งบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึง
เป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มี
ความน่าเชือ
่ ถือ โดยกรอบการส�ำรวจฯ หน่วยงาน
ระดับกรมและจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย
ตัวชีว้ ด
ั 6 ด้าน ได้แก่
			

ตัวชี้ วัด 6 ด้าน
ตัวชี้ วัดที่ 1
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices)
ตัวชี้ วัดที่ 2
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities)
ตัวชี้ วัดที่ 3
บริการภาครัฐ (Public Services)
ตัวชี้ วัดที่ 4
การบริหารจัดการรู ปแบบดิจิทัล (Smart Back Office)
ตัวชี้ วัดที่ 5
โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(Secure and Efficient Infrastructure)
ตัวชี้ วัดที่ 6
เทคโนโลยีดิจิทัลและการน�ำไปใช้ (Digital Technological Practices)
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ในปี พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานปรมาณูเพือ
่ สันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศซึ่งมีศักยภาพและความพร้อม
ในการเป็นผูน
้ �ำและขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ร่วมตอบแบบส�ำรวจ
ดั ง กล่า ว จากหน่ว ยงานทั่ ว ประเทศที่ ร ่ว มตอบแบบส� ำ รวจทั้ ง สิ้ น 1,569 หน่ว ยงาน

ผลการสำ�รวจพบว่า ปส.
มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล สูงถึง 81.75 คะแนน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562)
โดยมีคะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

คะแนนตัวชี้วัด
100

90.00%

86.35% 86.67%
78.60%

80

77.60%

60

40

30.00%

20

6
ที ่

5
ที ่

ตัว
ชี้ว
ัด

4

ตัว
ชี้ว
ัด

ที ่
ตัว
ชี้ว
ัด

3
ที ่

2
ที ่

ตัว
ชี้ว
ัด

1

ตัว
ชี้ว
ัด

ที ่

0

ตัว
ชี้ว
ัด

โดยตัวชี้ วัดที่โดดเด่นที่สุด
คือ ตัวชี้ วัดที่ 5 : โครงสร้างพื้นฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(Secure and Efficient Infrastructure)
รองลงมา คือ ตัวชี้ วัดที่ 3 : บริการภาครัฐ
(Public Services)
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A

ความสำ�เร็จ: ปส. ผ่านการประเมิน

เป็นหน่วยงานระดับ A

ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) คือ การประเมินทีม
่ จี ด
ุ มุ่งหมายทีจ่ ะก่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมือ
่ วันที่ 23 มกราคม 2561
มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทาง
และเครือ
่ งมือการประเมินตามทีส
่ ำ� นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนด นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ยังได้ถก
ู ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึง่ มีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะต้อง
เข้าร่วมการประเมินตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2580 ทัง้ นี้ เพือ
่ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก�ำหนดให้ผล
การประเมิน ITA เป็นตัวชีว้ ต
ั ในแนวทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย และก�ำหนดค่าเป้าหมาย
ในระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กำ� หนดค่าเป้าหมายไว้ทรี่ ้อยละ 80

ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ (ปส.) ได้ให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมินดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง
โดยในปี พ.ศ. 2562 ปส. ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ.2562 และได้รับคะแนน
85.63 ถือเป็ นองค์กรระดับ A ในการประเมินฯ
ในครัง้ นี้ นับเป็นความส�ำเร็จและความภาคภูมใิ จ ว่า
ปส. มีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม
่
่
สามารถสร้ า งความเชื อมั นในการก� ำ กั บ ดู แ ล
ความปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ปส. จะยังคงมุง่ มัน่ ปฏิบตั ภิ ารกิจอย่าง
โปร่งใสและมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาการด�ำเนินงาน
ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

A

ได้รับ

85.63

A

คะแนน

ระดับ

ความส�ำเร็จ:
ปส. ผ่านการประเมิน
เป็นหน่วยงานระดับ A
ด้านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
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ความสำ�เร็จ: ปส. รับรางวัล

“หน่วยงานสนับสนุนนโยบายรัฐ
ยกเลิกใช้สำ�เนาเอกสารราชการ”

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
รั บ รางวั ล การสนั บ สนุ น นโยบาย
รั ฐ บาลตามโครงการยกเลิ ก สำ�เนา
เอกสารราชการ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในงาน
“Digital Government Awards 2019” ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล

ปส. ได้น� ำ ระบบฐานข้อ มู ล ทะเบี ย นกลางด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยวิธบ
ี ริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter
Service) มาใช้เชือ
่ มโยงฐานข้อมูลบุคคลกับกรมการปกครอง
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกและรองรั บ การให้บ ริ ก ารทุ ก ด้า น
แก่ผ้ป
ู ระกอบการและประชาชนทีม
่ าติดต่อราชการกับ ปส. แทน
การเรียกรับส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้าน ถือเป็น
การลดขัน
้ ตอนการกรอกข้อมูลและเอกสารจ�ำนวนมาก ผู้รบ
ั บริการ
สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงเพือ
่ น�ำมายืนยันและพิสจู น์
ตัวตน โดยใช้โปรแกรมส�ำหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชน (Smart
Card Reader) ท�ำให้ประชาชนได้รบ
ั บริการด้วยความสะดวก
แม่นย�ำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการตอบสนองและ
ร่วมขับเคลือ
่ นองค์กรสู่นโยบาย Thailand 4.0 และแผนการ

โดย ปส. ตอบรับนโยบายดังกล่าวอย่างแข็งขันและร่วมสนับสนุนพร้อมผลักดัน
การด�ำเนินงานให้ทกุ หน่วยงานภายใน “งดเรียกรับส�ำเนาเอกสารราชการ”
ในกิจกรรมทุกด้านอย่างเป็นรู ปธรรม อาทิ

• การยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ
ณ จุ ดรับบริการ (One Stop Service)

พั ฒ นาด้า นดิ จิ ทั ล น� ำ ไปสู ่ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ ขี ด ความ
สามารถขององค์กรสู่รฐั บาลดิจท
ิ ล
ั อย่างแท้จริง
การมอบรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการ
ยกเลิกส�ำเนาเอกสารราชการในครัง้ นี้ เกิดขึน
้ ภายใต้การด�ำเนิน
งานของส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ
สพร. หน่ว ยงานในการก� ำ กั บ ดู แ ลของนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี
นายสมคิด จาตุศรีพท
ิ ก
ั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดย สพร. ได้ดำ� เนิน
โครงการส�ำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจท
ิ ล
ั หน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงานเข้ารับ
การคัดเลือก จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย

• การสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จ�ำนวน 323 หน่วยงาน หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนภูมภ
ิ าค จ�ำนวน 1,533 หน่วยงาน ครอบคลุมทัง้ หมด
76 จังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ�ำนวน
2 หน่วยงาน เพือ
่ เป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจท
ิ ล
ั ของ

• การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี

ประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนและนโยบาย
ในการยกระดับพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รฐั บาลดิจท
ิ ลั ซึง่ ในโอกาสนี้
ปส. ได้แ สดงศั ก ยภาพเป็น ที่ ป ระจั ก ษ์ใ นการเป็น องค์ก รที่ มี
ความพร้อมน�ำเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ล
ั มาใช้ในการด�ำเนินงานและน�ำมา

• การสอบบรรจุ ขา้ ราชการและพนักงานราชการของหน่วยงาน

ซึง่ การได้รบ
ั รางวัลในครัง้ นี้ โดยในอนาคต ปส. จะยังคงผลักดัน
การใช้เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ล
ั ในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ มากยิง่ ขึน
้
เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการยกเลิกใช้ส�ำเนาเอกสาร
ราชการอย่างถาวร
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ความสำ�เร็จ: ปส. รับรางวัล

“หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6”
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
รั บ รางวั ล IPv6 Award 2018
ในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน้ ฐานและบริการ
ที่รองรับ IPv6 ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
(IPv6 Awards 2018)

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ชัน
้ 3 ศูนย์ประชุมวายุภก
ั ษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบ
่ ค
ี วามพร้อมในการบริการ
ศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ล
ั ซึง่ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหน่วยงานทีม
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน
้ ฐานและบริการทีร่ องรับ IPv6 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย บริการเว็บไซต์ (Website)
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บริการโดเมนเนม (DNS) การเพิม
่ ความปลอดภัยให้แก่ระบบ
โดเมน (DNSSEC) และ IPv6 Ready Logo ส�ำหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo)

ปส. ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018
ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานทัง้ 5 ด้าน
(DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo)

หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้บริการเครือข่ายพื้นฐานและบริการ
ที่รองรับ IPv6 รวมทัง้ สิ้น 134 หน่วยงาน จ�ำแนกตามประเภทรางวัล ดังนี้
1. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน้ ฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ทัง้ 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo
จ�ำนวน 71 หน่วยงาน
2. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน้ ฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ทัง้ 4 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC จ�ำนวน 6 หน่วยงาน

โดย ปส. จะด� ำ เนิ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้า งพื้ น ฐาน
ด้า นดิ จิ ทั ล และบริ ก ารที่ ร องรั บ IPv6 ให้มี ค วามต่อ เนื่ อ งและ
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้ ด้วยนโยบายทีม
่ ่งุ มัน
่ ในการพัฒนางานบริการ
ด้วยระบบสารสนเทศทีท
่ น
ั สมัย เพือ
่ ขับเคลือ
่ น ปส. ให้เป็นองค์กรชัน
้ น�ำ
ทีม
่ โี ครงสร้างพืน
้ ฐานและการบริการในระดับสากล

3. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน้ ฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ทัง้ 3 ด้าน ในระบบ DNS, Mail และ Web จ�ำนวน 27 หน่วยงาน
4. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ
IPv6 ติดต่อกัน 4 ปี (หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560,
2561) จ�ำนวน 13 หน่วยงาน
5. หน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6
จ�ำนวน 17 หน่วยงาน
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ความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านต่าง ๆ
ของ ปส.

ปส.
A

01

02

ผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ (ม.44)

ผลการส�ำรวจระดับ
ความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของ ปส.
ประจ�ำปี พ.ศ. 2562

ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการอยู ่ในระดับ
องค์กรที่มีคุณภาพ สามารถด�ำเนิน
ง า น ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก� ำ ห น ดไ ว้
ได้ครบถ้วน

ดิจิทัล สูงถึง 81.75 คะแนน (ข้อมู ล
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) โดยมี
คะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วย
งานภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงการ
อุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)

03

ปส. ผ่านการประเมิน
เป็นหน่วยงานระดับ A
ด้านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงาน
โดยในปี พ.ศ. 2562 ปส. มีผลการ พบว่า ปส. มีระดับความพร้อมรัฐบาล ภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
โดยได้รบั คะแนน 85.63 ถือเป็นองค์กร
ระดั บ A นั บ เป็ น ความส� ำ เร็ จ และ
ความภาคภูมิใจ ว่า ปส. ด�ำเนินงาน
อย่างโปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม สามารถ
สร้างความเชื่ อมั่นในการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
อย่างมีประสิทธิภาพ

04

05

ปส. รับรางวัล
“หน่วยงานสนับสนุน
นโยบายรัฐยกเลิกใช้
ส�ำเนาเอกสารราชการ”

ปส. รับรางวัล
“หน่วยงานที่ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พื้นฐานและบริการ
ปส. ได้ รั บ รางวั ล การสนั บ สนุ น ที่รองรับ IPv6”
นโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิก
ส�ำเนาเอกสารราชการ จาก พลเอก
ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในพิธมี อบรางวัลรัฐบาลดิจทิ ลั ในงาน
“Digital Government Awards
2019” โดย ปส. ตอบรับนโยบายดังกล่าว
อย่ า งแข็ ง ขั น และร่ ว มสนั บ สนุ น
พร้ อ มผลั ก ดั น การด� ำ เนิ น งานให้
ทุ ก หน่ ว ยงานภายใน “งดเรี ย กรั บ
ส�ำเนาเอกสารราชการ” ในกิจกรรม
ทุกด้านอย่างเป็นรู ปธรรม

ปส. ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018
ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพืน้ ฐานทัง้ 5 ด้าน (DNS,
Mail, Web, DNSSEC และ IPv6
Logo) โดย ปส. จะด�ำเนินการพัฒนา
และปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านดิจิทัล และบริการที่รองรับ IPv6
ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ ต่อไป

จัย
04 งานวิ
ด้านการกำ�กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
งานวิจัยด้านการกำ�กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

061
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งานวิจัย

ด้านการกำ�กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ภายในประเทศ มีจุดมุ่งหมายสู่การ “เป็นองค์กร Smart
ด้านการก�ำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม” หรือ
Smart OAP

โดย ปส. ก�ำหนดแผนทีน
่ ำ� ทาง (Roadmap) ระยะ 7 ปี พ.ศ. 2562 – 2568 เพือ
่ ให้ ปส.
มีกรอบ แนวทาง และแผนปฏิบต
ั งิ านทีช่ ด
ั เจน ซึง่ จะนําไปสู่การปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รวมทั้งนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย และนานาชาติเกิดความเชือ
่ มัน
่

THAILAND 4.0
“Security”
“Sustainability”

“Prosperity”

The 20 Year National Strategy
แผนที่น�ำทาง (Roadmap) ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2562 - 2568

ประชาชนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
นานาชาติเชื่ อมั่น

ผู ้รับบริการพึงพอใจ

SMART OAP

ความปลอดภัย

ความมั่นคงปลอดภัย

การพิทกั ษ์ความปลอดภัย

มาตรฐาน

มีความพร้อม

มีประวัติดี

การเตรียมความพร้อมระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีของภูมิภาค

ศูนย์ความร่วมมือ
นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

ได้รับมติท่ปี ระชุ ม IAEA
ด้านการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการก�ำกับดูแล

ระบบความเชื่ อมโยง
ระหว่างหน่วยงานรัฐ

การก�ำกับดูแล
เทคโนโลยีใหม่

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ในสถานการณ์
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

วัฒนธรรมความปลอดภัย

วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย

การออกกฎหมาย
กฎหมายที่ครอบคลุม

การให้อนุญาต

การตรวจสอบ

โครงสร้างพื้นฐานขัน้ สูง

เติมเต็มภารกิจด้านการพิทักษ์
ทางนิวเคลียร์

ความร่วมมือ

ความโปร่งใส

เป็นองค์กร Smart ด้านการก�ำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ASEANTOM

การประสานงานกับผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
การบังคับใช้กฎหมาย
บุ คลากรที่มีคุณภาพ

Safety Thailand
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
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แผนที่นำ�ทาง (Roadmap)
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2562 - 2568

ประเด็น
ส�ำคัญ

ระยะสัน้
(พ.ศ. 2562 - 2563)

ระยะกลาง
(พ.ศ. 2564 - 2565)

ระยะยาว
(พ.ศ. 2566 - 2568)

SMART OAP
กลไกขับเคลื่อน

3S และการ
บังคับใช้
กฎหมาย

NQI

พัฒนาด้าน Safety ให้สอดคล้อง
ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ
และมาตรฐานสากล
พัฒนาการบริการด้วยระบบดิจิทัล (ใช้ในงานการก�ำกับ)

R&D

R&D
ด้านก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรวิทยา*
พัฒนาศักยภาพบุ คลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี

HRD

พัฒนาด้าน Security ร่วมกับเครือข่าย
ความมั่นคงของประเทศและนานาชาติ

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย /
ความมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (ภายใน)

Safeguards
(ได้รับ Broader conclusion จาก IAEA
ว่าวัสดุนิวเคลียร์ในประเทศใช้ในทางสันติ)
ระบบเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมระงับ และฟื้ นฟู
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีครบวงจร

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

ผอ.กอง
การก�ำกับดูแลเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ตามมาตรฐานสากล
หัวหน้ากลุ่มงาน
IAEA Collaborating center
ด้าน nuclear forensics
Technology Provider แก่ประเทศอาเซี ยน
R&D ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของภูมิภาค
NQI
(การยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ)

Regional Training center
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย /
ความมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (ภายนอก)

Digital Gov. (พัฒนาระบบ it เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานต่าง ๆ (smart office))*
การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์*

Routine

ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ* (ทบทวนระยะ 1 - 2 และจัดท�ำแผนระยะต่อไปให้มขี อบเขตที่กว้างขึน้
ผลักดันแผนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของแผนฯ โดย ปส. เป็นผู ้น�ำบู รณาการงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันในอาเซี ยนได้)
ด�ำเนินการตามพันธกรณีต่าง ๆ ครบถ้วน

แผนที่นำ�ทาง (Roadmap) พ.ศ. 2562 – 2568 ของสำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผชช.

SGDu

กนผ.
5 ประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ส�ำคัญ
(มั่นคง / กฎหมาย /
เครื่องปฏิกรณ์ /
NORM &
consumer product /
มาตรวิทยารังสี)

7 Clusters การวิจัย
(Nuclear Safety/
Radiation Safety/
Rad. Waste & NORM/
Security & Safeguards/
EPR/
Legal & Socio – Econ/
NQI)
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โดยภารกิจส�ำคัญประการหนึ่งซึ่ ง ปส.
ให้ความส�ำคัญและผลักดันการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
คือ ภารกิจด้านการวิจัยเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ซึ่ งนับเป็นประเด็นส�ำคัญภายใต้แผนที่น�ำทางระยะ 7 ปี

ภารกิจส�ำคัญประการหนึ่งซึ่ง ปส. ให้ความส�ำคัญและผลักดันการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง คือ ภารกิจด้านการวิจัยเกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งนับเป็นประเด็นส�ำคัญภายใต้แผนที่น�ำทางระยะ 7 ปี อันจะช่วยให้ ปส.
เกิดการพั ฒ นากระบวนงานตามภารกิ จ อย่า งครบถ้ว นครอบคลุ ม ทุ ก ด้า นส่ง ผลให้ก ารขั บ เคลื่ อ นสู ่ก ารเป็น Smart OAP
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2562 นับเป็นปีแห่งการพัฒนาและ
ความส�ำเร็จด้านการวิจัยเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของนักวิจัย ปส. ซึ่งได้ร่วมมือกับบุคลากร
ทั้งจากภายในและภายนอก ปส. อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโอกาสน�ำเสนอผลงานและได้รับรางวัลในการประชุมระดับนานาชาติ
รวมทัง้ ได้รบ
ั การตีพม
ิ พ์ผลการวิจัยในวารสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัยต่าง ๆ นี้ ก่อให้เกิดการบูรณาการและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ปส. กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศอย่างจริงจัง โดยมีรายละเอียดงานวิจย
ั การน�ำไปใช้
ประโยชน์และเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้

01
งานวิจัย

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หัวข้อ The Comparison of Air Kerma for Cs-137 and Co-60

1. การเปรียบเทียบผลการ

Radiation Protection Calibrations in East Asia and

ทดลองระหว่างห้องปฏิบต
ั ิ

Southeast Asia Region.

การมาตรฐานการวัดปริมาณ
รังสีในภูมภ
ิ าคอาเซียน

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทต
ิ ผึง่ กัน
• พงษปณต รินทตยาธรณ์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

เผยแพร่งานวิจัย

2. สนับสนุนการรับรอง

• วราภรณ์ สุดใจ
• นัฐพร ค�ำวัง
• ธิติ เรืองสีสำ� ราญ

Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”.

มาตรฐานห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

• ศักดิช์ ย
ั บุพอังกูร

4 - 6 February 2019 Bangkok, Thailand.

ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award

ISO/IEC 17025

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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
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02
งานวิจัย

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย

หัวข้อ Survey of radiation dose in the controlled and supervised

การประเมินการได้รบ
ั รังสี

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

area from CT and fluoroscopy room using InLight® OSL

ของผู้ป่วย ผู้ปฏิบต
ั งิ าน

• วิทต
ิ ผึง่ กัน

dosimeter.

และประชาชนจากการ

การเผยแพร่งานวิจัย
Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”.

ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากเครือ
่ ง CT และ

• ปนัสดา อวิคณ
ุ ประเสริฐ

Fluoroscopy

• สุนส
ิ า แสงสว่าง

4 - 6 February 2019 Bangkok, Thailand.

ศูนย์การแพทย์
ปั ญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• เขมิกา เกือ
้ พิทก
ั ษ์

03
งานวิจัย

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย

หัวข้อ Development of Absorbed dose for Radiotherapy level

การวัดปริมาณรังสี

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

using EPR dosimeter.

ในระดับรังสีรก
ั ษาโดยใช้

• ภาวิณี ชูสน
ิ ธ์

อุปกรณ์วัดรังสีแบบ

• สุมาลี นิลพฤกษ์

อิเลคตรอนสปินเโซแนนช์

• วิทต
ิ ผึง่ กัน

การเผยแพร่งานวิจัย
Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”.

มหาวิทยาลัยมหิดล

4 - 6 February 2019 Bangkok, Thailand.

• พรชัย ชุ่มทา

04
งานวิจัย

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย

หัวข้อ The evaluation of measurement uncertainty for

การประเมินความไม่แน่นอน

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

personal dosimetry using NanoDot Optically Stimulated

ในการวัดปริมาณรังสี

• พงษปณต รินทตยาธรณ์

Luminescence Dosimeter (OSLD).

ประจ�ำตัวบุคคล

• ธนพล เดชวิรย
ิ ะกิจ

เพือ
่ ความถูกต้องแม่นย�ำ

• ลีดา มิตรายน

ในการวัดปริมาณรังสี

• วิทต
ิ ผึง่ กัน

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
• ธีราพร ปาปะขี
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05
งานวิจัย
หัวข้อ

The Eye Lens Doses Assessment in Nuclear Medicine

Using Correction Factor of Hp(3)/Hp(0.07).

การเผยแพร่งานวิจัย

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย

การประเมินการได้รบ
ั รังสี

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ของเลนส์ตาจากงาน

• วิทต
ิ ผึง่ กัน

เวชศาสตร์นวิ เคลียร์

• ลีดา มิตรายน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

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

• วราภรณ์ สุดใจ
• ณัฐ รัตนรุ่งเรืองชัย
• สหการ มณฑลวัฒนา

06
งานวิจัย

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หัวข้อ The study of radiation dose and radiation scattering

การประเมินการได้รบ
ั รังสี

from computed tomography in a model.

ของผู้ป่วย และรังสีทก
ี่ ระเจิง
จากการใช้ประโยชน์

การเผยแพร่งานวิจัย

ทางการแพทย์จากเครือ
่ ง CT

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

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• เขมิกา เกือ
้ พิทก
ั ษ์
• จุฑามาศ ทนานนท์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• ปนัสดา อวิคณ
ุ ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปนัสดา อวิคณ
ุ ประเสริฐ
• สุนส
ิ า แสงสว่าง
• จิรภัทร เรืองศรีตระกูล

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทต
ิ ผึง่ กัน

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

07
งานวิจัย

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย

หัวข้อ Radiation Dose Survey in Nuclear Medicine

การส�ำรวจปริมาณรังสีใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Department.

หน่วยงานเวชศาสตร์

• ชัยสุนทร วิเศษนันท์

นิวเคลียร์

• เพชรากร หาญพาณิชย์

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

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• ปนัสดา อวิคณ
ุ ประเสริฐ

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทต
ิ ผึง่ กัน
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08
งานวิจัย
หัวข้อ

Survey of photoneutron from 6MV and 10MV medical

LINAC.

การเผยแพร่งานวิจัย

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย

การส�ำรวจปริมาณรังสี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นิวตรอนจากเครือ
่ งเร่ง

• ปนัสดา อวิคณ
ุ ประเสริฐ

อนุภาคทางการแพทย์

• กมลรัตน์ เสืองามเอีย
่ ม

พลังงาน 6 และ 10 MV

• ธนาทิพย์ ตันติวฒ
ั นะ

The 27th Annual Conference of the Thai Society of Radiological Technologists (TSRT), The 6th ASEAN Conference of

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Radiographers and Radiological Technologists and, The 7th

• วิทต
ิ ผึง่ กัน

Asia Radiation Therapy Symposium.P-24,

• ธนพล เดชวิรย
ิ ะกิจ

24 - 26 April 2019, Bangkok, Thailand

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• จิรายุส โป๊ะสูงเนิน

09
งานวิจัย
หัวข้อ

Study on characteristic of Fricke xylenol gel

dosimeter: application for dose evaluation in radiotherapy.

การเผยแพร่งานวิจยั
Journal of Physics Conference Series 1285:012029.

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย

การประเมินการได้รบ
ั

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ปริมาณรังสีจากงานรังสี

• ภาวิณี ชูสน
ิ ธ์

รักษาโดยใช้อป
ุ กรณ์วด
ั

• สุมาลี นิลพฤกษ์

ปริมาณรังสีแบบ

• วิทต
ิ ผึง่ กัน

Fricke xylenol gel

จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ฐิตท
ิ พ
ิ ย์ ทิพยมนตรี

10
งานวิจัย
หัวข้อ

Radiation Dose and Dose Distribution from

Fluoroscopy: Phantom Study.

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

การน�ำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานเครือข่าย
และผู ้ด�ำเนินการวิจัย

การวัดปริมาณรังสีและ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การกระจายรังสีจากการ

• ปนัสดา อวิคณ
ุ ประเสริฐ

ตรวจด้วยเทคนิคฟลูออโรส
โคปีโดยการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนือ
้ เยือ
่ จ�ำลอง

• ธนาทิพย์ จันทร์แดง
• จิตติกร เขียนประสิทธิ์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
• เขมิกา เกือ
้ พิทก
ั ษ์

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• วิทต
ิ ผึง่ กัน
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