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รายงานการประชุม  5 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ครั้งที่ 1/2564 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องประชุม ๑0๓  ชั้น 1  อาคาร 4  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 10 

ผู้มาประชุม 
๑.  นางสุชิน  อุดมสมพร  รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ      ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน    กรรมการ 
๓.  นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี     กรรมการ  
๔.  นายรุจจพัน เกตุกล่ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลยีร์และรงัสี กรรมการ 15 

5.  นายยุทธนา ตุ้มน้อย นักชีววิทยารังสชีำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการ   กรรมการ
   กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย          
6.  นางวราภรณ์ วชัรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์   กรรมการ 
7.  นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ เลขานุการกรม                กรรมการ 
8.  นายไชยยศ สุนทราภา ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย   กรรมการ 20 

9.  นางสาวนงลักษณ์ ภูวิภิรมย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ 
10. นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค   กรรมการ 
11. นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร              กรรมการและเลขานุการ 
12. นายเอนก โคตรบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวนุชจรีย์ สัจจา ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 25 

14. ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์  หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       .ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาวโชติมา ทองทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2.  นายไกรสร วิหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 30 

3.  นายเอกพล นวพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
4.  นายนิพรรณ แสนบุดดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
5.  นายอัศวิน แก้วเชือกหนัง นายช่างเทคนิค 
6.  นางสาววิไลพร สังเกตุ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 
7.  นางสาวยุพา นีระเด่น เจ้าหน้าที่ธุรการ 35 

8.  นายหิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง พนักงานพิมพ์ ส3 
9.  นางสมญา จุลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ           
10. นางสาวศิริธร ธรรมวัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
11. นางสาวปาริฉัตร พลาทรปริรักษ์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
                         40 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 5 

- ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2563 10 

   ตามที ่ ได้ดำเน ินการประช ุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาช ีวอนาม ัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นั้น  
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งให้คณะกรรมการทราบทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
16 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดแจงขอแกไขรายงานการประชุม ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำ
รายงานการประชุมดังกล่าวเข้าเสนอในวาระการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ15 

ประชุมอีกครั้ง  
   มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 20 

   หลังจากการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ดำเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
    1. ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานปรมาณู25 

เพ่ือสันติ ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการและเสนอต่อประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ  
ได้ลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานฯ ทั้ง 2 คณะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    2. ปรับปรุงค่านิยมองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จากเดิมคือ ATOM 
ปรับปรุงให้เป็น ATOMS โดยเพิ่มอักษร S เข้าไปด้านท้ายซึ่งหมายถึง Safety and Security ซึ่งมีความหมายว่า 
ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย โดย ลปส. ได้เห็นชอบและลงนามในประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 30 

เรื่อง ค่านิยมองคก์รของ ปส. เมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประกาศค่านิยมองค์กรลงใน
เว็บไซต์ของ ปส. และได้ประสานงานให้ กฝป. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน 
    3. สำรวจวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยคณะทำงานด้าน
วัฒนธรรมความปลอดภัยของ ปส. ร่วมกับ กพร. ได้ออกแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 24 35 

มกราคม – 30 มกราคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของ ปส. ทุกระดับ ซึ่งผลสำรวจ พบว่า บุคลากร 
ปส. มีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับ “พอใช้” (รายละเอียดตามระเบียบวาระท่ี 3.2) 
   นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งกิจกรรมในส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีดังนี้ 
    1. ทบทวนและปรับปรุงคู ่มือการปฏิบัติงานของ ปส. ที ่เกี ่ยวข้องกับการ40 

ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามอำนาจหน้าที่ข้อ 2 ของคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
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    2. จัดทำกรอบการทำงานของคณะกรรมการฯ โดยใช้คู่มือคุณภาพ (บทที่ 7 5 

การสนับสนุน) เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบ เช่น พิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานในหมวด 7.1.3 ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก อาจให้ฝ่ายอาคารสถานที่วิเคราะห์และรับผิดชอบในการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนด้านซอฟแวร์อาจให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์และรับผิดชอบในการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
เพ่ือให้มีกรอบการทำงานและมีผู้ดำเนินงานที่ชัดเจน   
    3. ปรับปรุงคู่มือคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 10 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยขยายเนื้อหาให้ครอบคลุมตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  
    4. สร้างช่องทางรับแจ้งเหตุผิดปกติท่ีเกิดข้ึนภายใน ปส. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแจ้งเหตุและเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย โดยสร้างเป็น Block ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของ ปส. 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถแจ้งเหตุและติดตามผลการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ 15 

   ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้นำกิจกรรมในส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จไปไว้ในแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เกิด
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดตามระเบียบวาระท่ี 4.1) 
   นางสุชิน อุดมสมพร (ประธานกรรมการฯ) ได้ตั ้งข้อสังเกตว่า คณะกรรมการและ
คณะทำงาน ควรจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และควรรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 หรือ 6 เดือน เพ่ือให้20 

สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างครบถ้วน 
   มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 

    3.2 รายงานผลสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 25 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการสำรวจวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ทราบระดับความรู้
ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคลากรภายใน ปส. โดยคณะทำงานด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของ ปส. ร่วมกับ กพร. ได้ออกแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 30 มกราคม 2563 
เป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่มผ่านแบบสำรวจออนไลน์ จากบุคลากรภายใน ปส. ซึ่งมีผู้ร่วมทำแบบสำรวจจำนวน 81 คน 30 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของ ปส. ทุกระดับ จากผลสำรวจ พบว่า บุคลากร ปส. มีความรู้ความเข้าใจด้าน
วัฒนธรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับ “พอใช้” โดยประเด็นที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง มีดังนี้  
   ด้านพฤติกรรมของบุคลากร  
    1. การสวมบัตรผ่านเข้า-ออก ปส. ทุกครั้งก่อนเข้ามาทำงาน 
    2. ความเชื่อในเรื่องของภูต ผี วิญญาณ และการบนบานศาลกล่าว 35 

    3. การเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน 
    4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับตนเองหรือเพ่ือนร่วมงาน 

   ด้านนโยบาย แนวทาง และมาตรการของหน่วยงาน  
    1. การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี 40 

    2. ความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมีอย่างเพียงพอ 
    3. การจัดพ้ืนที่ทำงานในห้องทำงานของท่านคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก 
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    4. การเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยเสมอ5 

เพ่ือป้องกันอันตรายจากการทำงาน 
   จากประเด็นข้างต้น นำไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย 
เพ่ือให้ ปส. มีวัฒนธรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยแนวทางการพัฒนามีดังนี้  
    1. จัดฝึกอบรมด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้อง 10 

    2. จัดทำและเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติร ่วมกันทั ้งองค์กร โดยให้บุคลากรระดับผู ้บังคับบัญชาควบ คุมและดูแลการปฏิบัต ิงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ 
    3. จัดฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้วิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 15 

    4. จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยและการคัดกรองการเข้า-ออก ปส. 
อย่างเข้มงวด หากไม่ใช่บุคลากรภายใน ปส. ต้องทำการแลกบัตร และต้องมีเจ้าหน้าที่ รปภ. เดินกำกับติดตามไป
จนถึงที่หมาย รวมถึงมีการตรวจค้นอาวุธอย่างเข้มงวดก่อนเข้ามาในพ้ืนที่ ปส.  
    5. จัดตารางเวรเจ้าหน้าที ่ รปภ. สำหรับดูแลบริเวณที่มีผู ้ร ับเหมาเข้ามา
ปฏิบัติงาน เพื่อจำกัดพื้นที่บุคคลภายนอกมิให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่อันตรายใน20 

สำนักงาน 
    6. จัดทำมาตรฐานในการขับรถยนต์/รถตู้ส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานขับรถ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น จำกัดความเร็ว และติดป้ายรณรงค์ให้ผู้ ใช้บริการทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น  
    7. จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์/รถตู้ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ และต้อง
ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ต้องมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับทุกที่นั่งเพ่ือความปลอดภัย  25 

    8. จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นทุกครั้งหลังใช้บริการรถยนต์/รถตู้ส่วนกลาง 
เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในการให้บริการรถยนต์/รถตู้ส่วนกลาง  
    9. จัดทำป้ายรณรงค์ให้บุคลากรคล้องบัตรประจำตัวตลอดเวลาที ่ปฏิบัติ
ราชการ โดยวางป้ายตามจุดต่างๆ ให้สามารถพบเห็นได้ง่าย 
    10. จัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการรักษาความสะอาดของอาหาร 30 

อุปกรณ์ และสถานที่ เพ่ือเป็นแนวทางให้ร้านค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันอย่างเคร่งครัด  
    11. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้คนใน ปส. และร้านค้าร่วมกันทำ
ความสะอาดบริเวณโรงอาหารเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ 
    12. สร้างช่องทางการแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับความสะอาดและความ
ปลอดภัยของอาหาร อุปกรณ์ และสถานที่ เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านสุขอนามัย35 

ในโรงอาหาร 
    13. จัดพื ้นที ่สำหรับรองรับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ เพื ่อป้องกันมิให้
บุคคลภายนอกเข้าในพ้ืนที่ทำงาน หรือพ้ืนที่อันตราย และควรมีเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ 
    14. จัดกิจกรรมร่วมกันสอดส่องความผิดปกติหรือชำรุดเสียหายของเครื่องมือ40 

และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าริมทางเดิน ลิฟท์ ทางต่างระดับ ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด ฯลฯ 
ให้มีความเหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ช่องทาง “แจ้งเหตุค วามไม่ปกติ
ของ ปส.” ตามลิ้งค์ที่หน้าเว็บไซต์ ปส.  
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    15. จัดให้มีพื้นที่สำหรับพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งอำนวย5 

ความสะดวกสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ
เพียงพอ รวมถึงจัดทำวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และเบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้พร้อมสำหรับการเผชิญเหตุ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่สำหรับพยาบาลให้บุคลากรทุกคนทราบ 
   ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดทำ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 10 

2564 เพื่อให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของ ปส. เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมี
รายละเอียดอยู่ในระเบียบวาระ 4.1 
   นางสุชิน อุดมสมพร (ประธานกรรมการฯ) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ควรมีการบันทึกสถิติการแจ้ง
เหตุเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยภายใน ปส. เพื่อให้ทราบจำนวนการแจ้งเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจะแสดงให้
เห็นถึงระดับความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคลากร ปส. ว่ามีเพิ่มขึ้นมากน้อย15 

เพียงใด และให้รายงานต่อคณะกรรมการทราบเป็นประจำ  
   มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   4.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณู20 

เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กพร. และคณะทำงานด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของ ปส. ได้ยกร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของ ปส. ให้อยู่ใน
ระดับท่ีดียิ่งขึ้น โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ ที่นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในครั้งนี้ มีที่มาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 25 

ผลสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และมีข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   1. ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การ30 

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Safety Together)” จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งในแต่
ละครั้งจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามประเภทงาน เช่น ครั้งที่ 1 - 2 เน้นกลุ่มบุคลากรทั่วไป ส่วนครั้งที่ 3 จะเน้นกลุ่ม
บุคลากรที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ (Lab) เป็นต้น โดยบุคลากร ปส. ทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   2. ทีป่ระชุมได้พิจารณาร่วมกัน และตั้งข้อสังเกตว่า กิจกรรมที่ 2 – 4 และกิจกรรมอ่ืนใด35 

ที่มีกิจกรรมย่อยควรมีการกำหนดช่วงเวลาดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ ควรกำหนดผลผลิต/ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ เช่น 
กำหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละความสำเร็จ หรือจำนวนผลงาน เป็นต้น 
   3. กิจกรรมที่ 5 ที่ประชุมมอบหมายให้ กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาแนวทาง
การจัดทำคู่มือคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้40 

มีเนื้อหาครอบคลุมตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และ
กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำคู่มือต่างๆ ให้ชัดเจน นอกจากนี้ควรจัดทำแบบสำรวจการดำเนินงาน (Check 
list) และแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน เพื ่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำคู ่มือฯ และรายงานให้
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คณะกรรมการทราบต่อไป (ศึกษารูปแบบการเขียนคู่มือจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ5 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน) 
   4. กิจกรรมที่ 6 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของ ปส. ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ประชุมเห็นควร ให้เริ่มดำเนินการ
ภายในปี 25๖๕  
   5. กิจกรรมที่ 7 ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขเป็น ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และ10 

มาตรฐานด้านสุขอนามัยของร้านค้าและประเมินคุณภาพด้านสุขอนามัยเป็นประจำ โดยตัวชี้วัดความก้าวหน้า คือ 
ผลการประเมินคุณภาพด้านสุขอนามัยของร้านค้าภายใน ปส. และมอบหมายให้คณะทำงานสวัสดิการฯ เป็นผู้
ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากขอบเขตการทำงานในส่วนนี้เป็นของคณะทำงานดังกล่าว 
   6. กิจกรรมที่ 8 ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขเป็น พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและ
การคัดกรองการเข้า-ออก ปส. ให้มีความเข้มงวด โดยตัวชี้วัดความก้าวหน้าให้คงไว้ดังเดิม และมอบหมายให้ สลก. 15 

และคณะทำงานด้านวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม  
   7. กิจกรรมที่ 9 ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ดำเนินการพัฒนาการให้บริการรถยนต์/รถตู้
ส่วนกลางของ ปส. ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและพนักงานขับรถ โดยสร้างช่องทางการประเมินความ
ปลอดภัยในการให้บริการรถยนต์/รถตู้ส่วนกลางของ ปส. ในรูปแบบของ QR Code ซึ่งมอบหมายให้ กอพ. และ 
กพร. ดำเนินการร่วมกัน 20 

   8. กิจกรรมที่ 10 ที่ประชุมเห็นชอบ ให้จัดให้มีจุดรักษาพยาบาลของ ปส. และมีสังเกต
เพ่ิมเติม คือ ให้มอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงจัดทำบัญชีรายการยาและระบุ
วันหมดอายุ เพื่อใช้ในการวางแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะทำงาน
สวัสดิการฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากขอบเขตการทำงานในส่วนนี้เป็นของคณะทำงานดังกล่าว 
   9. ที่กิจกรรมที่ 11 ที่ประชุมเห็นควร ให้เพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและ25 

อพยพหนีไฟ ซึ่งมีรายละเอียดและกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
    9.1 จัดให้มีจุดรวมพล และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยบุคลากร ปส. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดข้ึน  
    9.2 จัดทำแนวปฏิบัติในการดับเพลิงและอพยพหนไีฟ 
    9.3 จัดทำป้ายแจ้งเตือนตามจุดอันตรายหรือจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ป้ายเตือนห้าม30 

ใช้ลิฟทข์ณะไฟไหม ้หรือป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นต้น 
    9.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้วิธีการ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
    9.5 จัดให้มีการฝึกซ้อมเผชิญเหตุการณ์ลิฟท์ขัดข้อง (ลิฟท์ค้าง) เนื่องจากเป็น
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง35 

หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  
   ทั้งนี ้ ให้ผู ้ร ับผิดชอบกำหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมย่อยให้ชัดเจนและแจ้งให้
คณะกรรมการทราบ ก่อนแจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน ปส. ทราบต่อไป  
   10. ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ดำเนินการสำรวจและประเมินตนเองด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของ ปส. ภายในปี 2564 - 2565 ตามความเหมาะสม โดยให้คณะทำงานด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ 40 

และคณะทำงานด้านวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการร่วมกัน ซึ่งให้ดำเนินการ
ประเมินตนเองด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
    (1) การประเมินตนเองด้วยวิธีทบทวนเอกสาร 
    (2) การประเมินตนเองด้วยวิธีแบบสอบถาม 
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    (3) การประเมินตนเองด้วยวิธีสัมภาษณ์ 5 

    (4) การประเมินตนเองด้วยวิธีสังเกตการณ์ 
    (5) การประเมินตนเองด้วยวิธีจัดกลุ่มสนทนา 

   นอกจากนี้ นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผกตส. ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ควรจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีร่วมด้วย เนื่องจาก ปส. เป็นหน่วยงานหลักในการ
กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ10 

รังสีภายในองค์กร ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น  
    (1) จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารรังสี 
    (2) สำรวจตรวจวัดปริมาณสารรังสีตามอาคารสถานที่ภายใน ปส. และจัดทำ
ป้ายแสดงผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในทุกอาคาร 
    (3) จัดทำป้ายเตือนอันตรายทางรังสีและวิธีปฏิบัติตนไว้ในสถานที่ที่มีปริมาณ15 

รังสีสูง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

   ทั้งนี้ ที่ประชุมไดพิ้จารณาร่วมกันและตั้งข้อสังเกตว่า กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ เป็นกิจกรรมที่ได้มาจากการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของ ปส. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรเริ ่มจากการดำเนินงานตามแผนที่ฝ่าย
เลขานุการฯ เสนอ ส่วนกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  ให้ดำเนินการใน20 

ปีงบประมาณถัดไป  
มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแก้ไข
และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาทางอีเมลอีกครั้ง 
ก่อนเสนอต่อ ลปส. พิจารณาเห็นชอบต่อไป 25 

   4.2 (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

เนื่องจากมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ภายใน ปส. ตามคำสั่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ที่ 158/2563 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื ่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน ทำให้บางหน่วยงานและบาง
ตำแหน่งถูกเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงยกร่างคำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 30 

และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ให้
มีความสอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และมีข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมเห็นควร ให้ตัดองค์ประกอบลำดับที่ 18 หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการองค์
ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี คงไว้เพียงลำดับที่ 17 หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

2. ที ่ประชุมเห็นควร ให้แก้ไขอำนาจหน้าที ่ ข้อที ่ 1 เป็น เสนอนโยบาย มาตรการ 35 

แผนงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ
ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

3. ที่ประชุมเห็นควร ให้แก้ไขอำนาจหน้าที่ ข้อที่ 2 เป็น พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ40 

ทำงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
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และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และวัฒนธรรมความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยด้านการ5 

กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. ที่ประชุมเห็นควร ให้แก้ไขอำนาจหน้าที ่ ข้อที ่ 3 เป็น ผลักดันและขับเคลื ่อน

วัฒนธรรมความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 

5. ที่ประชุมเห็นควร ให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ ข้อที่ 4 เป็น เสนอแนะแนวทางปรับปรุงคู่มือ10 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน หรือบุคคลที่เข้ามาใช้
บริการในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากนั้นแจ้งเวียนทางอีเมลเพ่ือให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง 15 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขและ
ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาทางอีเมลอีกครั้ง 
ก่อนเสนอต่อ ลปส. พิจารณาเห็นชอบต่อไป  
 20 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี –  
    
 
เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น. 25 

 
 
 นางสาวปาริฉัตร  พลาทรปริรักษ์  
    ผู้จดรายงานการประชุม 
 30 

 
   
  ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์  หงษ์จันทร์ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


