รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์ฉายรังสี คลองห้า
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตามข้อบังคับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 แก้ไข พ.ศ. 2559 ข้อ 13 การประชุม
สมาชิก ข้อย่อยที่ 13.3 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน จึง
จะถือว่าครบองค์ประชุม .......” สมาชิกสมาคมนิวเคลียร์มาประชุมครั้งนี้ จํานวนทั้งสิ้น 63 คน
เริ่มประชุม เวลา 11.30 น.
รศ.พล.ต.ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์ที่ร่วมมือกัน
ทํางานและกล่าวต้อนรับสมาชิก
นายก กล่าวเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล เลขาธิการ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของสมาคมฯ พร้อม
ทั้ง ได้แนะนําคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และได้รายงานกิจกรรมของสมาคมประจําปี 2562 ต่อที่ประชุม
โดยสรุปกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1. การดําเนินงานของสมาคม
1.1. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ณ เขื่อนท่าทุ่งนา
1.2. การประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน จํานวน 5 ครั้ง
1.3. การเข้าร่วมประชุมและหารือหน่วยงานต่างๆ เช่น สสวทท. CGN, CNNC, JICC ฯลฯ
2. การเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมในประเทศ
2.1. การจัดงานเสวนา “อนาคตพลังงานไทย ใครกําหนด” โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจากพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอ
ริน พระราม 9 โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจํานวน 240 คน
2.2. จัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม "ทิศทางพลังงานไทยกับนโยบายพลังงาน ๔.๐” (White
Paper) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวนประมาณ
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๔๐ คน เพื่อนํา ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาวิเคราะห์และประมวลไว้ในวันที่ 16
กันยายน 2562 ณ C-ASEAN (CW Tower)
2.3. จัดทําร่างโครงการ HRDK เสนอต่อ IAEA โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยให้เป็นหนึ่ง
เดียว ส่ งเสริมและพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ไปในทางเดียวกัน และเพื่อให้ เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสีที่ถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ของประชาชนทั่วไปในประเทศ
2.4. การทัศนศึกษา “พลังงานสะอาด” ดูงานด้านพลังงานทางภาคเหนือของประเทศไทย
2.5. ประสานงานกับ CGN ให้ทุนการศึกษาระดับ ป.โท ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์แก่นักศึกษา
ไทย
2.6. ประสานงานกับ CZEC เรื่องทุน LMC ไปดูงานด้านพลังงานนิวเคลียร์ ที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
2.7. เจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดการบรรยายพิเศษ
3. ความร่วมมือและกิจกรรมต่างประเทศ
3.1. เยี่ยมชมงานที่กรุงปักกิ่งและมลทลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคําเชิญของ
CZEC เมื่อวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับ CNS และ CZEC
3.2. เข้าร่วมประชุม Asia Nuclear Business Platform เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.3. เยี่ยมชมการพัฒนาความปลอดภัยขั้นสูงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่
25-31 สิงหาคม 2562 ตามคําเชิญของ JICC พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
3.4. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fang Cheng Gang เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.5. การทัศนศึกษาลาวตอนใต้-เขื่อนสิรินธร และทอดผ้าป่าวัดสุทัศบ้านนา สปป. ลาว เมื่อ
วันที่ 5-9 ธันวาคม 2562
นอกจากนี้ นางวราภรณ์ได้กล่ าวต่อไปว่า สมาคมฯ ยังมีการดําเนิน งานต่อเนื่องจากปี พ.ศ.
2562 ได้แก่ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี การจัดประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน จัดทํา White
paper ให้เสร็จสมบูรณ์ การเข้าร่วม SETA, Asia Nuclear Business Platform ความร่วมมือกับ JICC,
Tohoku University, CGN, CNNC, ANS การสนับสนุนการจัดตั้ง National nuclear HRD network จัด
ทัศนศึกษา หาสมาชิกรุ่นใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งจัดตั้ง Youth chapter ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก ปรับปรุงเวป
ไซท์ ปรับปรุงห้องสมาคม และกล่าวต่อไปว่าในการดําเนินงานในปี 2563 สมาคมฯ มีเป้าหมายหลักในเรื่อง
“บทบาทของพลังงานนิวเคลียร์ในการต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน”
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การรับรองงบดุลประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
ผศ. ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ เหรัญญิก ได้รายงานงบดุลของสมาคมต่อที่ประชุม
(เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้) 163,654.52 บาท
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา ปี 2561
1,937,805.75 บาท
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
2,101,460.27 บาท
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองงบดุลประจําปี พ.ศ. 2562
2.2 การแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี
ผศ. ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ เหรัญญิก ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางยุพาพรรณ
เอกสิทธิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4286 บริษัทสิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีของสมาคม ประจําปี 2563
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
วาระที่ 3 : เรื่องอื่น ๆ
นายกสมาคม ได้แถลงนโยบายการดําเนินการในปี 2563 โดยกล่าวว่า
3.1 ให้ความรู้สู่ประชาชน และการส่งเสริมบทบาทการวางแผนใช้พลังงานนิวเคลียร์ของชาติ
3.11 ให้ความรู้กับผู้ตัดสินใจต่อนโยบายพลังงานของประเทศ ภายใต้ MOU กับ JICC โดยมี
การจัดทัศนศึกษาให้แก่คณะกรรมาธิการพลังงาน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2563
3.1.2 ดําเนินการโครงการ HRDK
3.1.3 ให้ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ต่อยอดกับนักเรียนของไทย ภายใต้โครงการค่าย
เยาวชน และ MOU กับ CNNS
3.1.4 ให้ความรู้แก่นักศึกษาของ วปอ.
3.2 พิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสี โดยการมีบทบาทในสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์
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3.3 ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก กับองค์กรในต่างประเทศ
3.3.1 กิจกรรมทัศนศึกษา มีกําหนดจัดไปเขื่อนไซยะบุรี ทั้งนี้ สมาชิกของให้พิจารณาการทัศน
ศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ประเทศยูเครน
3.3.2 การจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
3.3.3 การหาสมาชิกใหม่เพิ่ม โดยขอความร่วมมือสมาชิกประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม
และหากมีโอกาสเชิญชวนสมาชิกใหม่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมนิวเคลียร์ในโอกาสที่อํานวย ในการนี้ นางสาว
ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ นายทะเบียน แจ้งเพิ่มเติมว่า เห็นควรมีการเชิญชวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารีเข้า
ร่วมเป็นสมาชิก
3.3.4 การจัดทัศนศึกษาการร่วมงานครบรอบ 40 ปี ของ CNS ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในวันที่ 2-4 เมษายน 2563 นายกฯ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมการเดินทางดังกล่าว สําหรับ
ค่าใช้จ่ายกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
คณะกรรมการได้นําเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรอง
รายงานการประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.40 น.

(นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล)
เลขาธิการ
ผู้จดรายงานการประชุม
(พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู)
นายกสมาคม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

