รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
เนื่องจากการดําเนินกิจการของรัฐทางด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา การปฏิบัติการและบริการ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์จะต้องกระทําโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อให้การ
บริการด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งการ
ให้บริการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้น มีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ให้บริการและเผยแพร่
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
1.2 การวัตถุประสงค์จัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549 โดยกําหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อ
1) วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
2) ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
3) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4) วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่ นที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4 ผู้อํานวยการ : ดร. สมพร จองคํา
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
1. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

3. นายศิริพงษ์ อทัญญูตา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

4. นายประสาท สืบค้า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายชวินท์ ธัมมนันท์กลุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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คณะกรรมการ

ตําแหน่ง

6. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายชูกิจ ลิมปีจํานงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการโดยตําแหน่ง

9. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการโดยตําแหน่ง

10. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการโดยตําแหน่ง

11. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการโดยตําแหน่ง

12. เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
13. ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

กรรมการโดยตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง เจ้าหน้าที่รวม 215 อัตรา ชาย 116 อัตราและหญิง 99 อัตรา
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันชั้นนําในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ”
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พันธกิจ
1) วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
2) ให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ และผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ อโซโทปรั ง สี
3) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4) วิจั ยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนด้ านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) สร้างเสริมการวิจัย พัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม และสินค้าและบริการใหม่ ด้วยเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ทดแทนการนําเข้า แก้ไขปัญหาของประเทศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสร้างการยอมรับในระดับ
นานาชาติ
2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
ความชื่นชม ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
3) สร้างเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
สร้างนวัตกรรมกระบวนการและการบริการ และจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่
4) พัฒนาองค์กรโดยสร้างบุคลากรให้มีทีมงานที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เพิ่มพูนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่
5) ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.6534 คะแนน อยู่ในระดับดีกว่า
เป้าหมายมาก โดยมิติที่ได้คะแนนสูงสุดได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 5.0000 รอง
มาคือ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนน 5.0000 ลําดับถัดมาคือ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ได้คะแนน 3.9827 และมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 4.2240
ตามลําดับ
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2.1 ตารางสรุ ป คะแนนผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสถาบั น
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

50%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

5.0000

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

15%

3.9827

25%

4.2240

100%

4.6534

มิติที่ 1

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์การ

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดผลการปฏิบตั งิ าน

หน่วยวัด

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ า้ นประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

50

ค่าคะแนน
คะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
5.0000

1.1 จํานวนโครงการวิจัยแบบบูรณาการหรือ Solution Based
Research (โครงการ)
1.2 จํานวนคะแนนรวมของบทความ/ผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

โครงการ

10

8

9

10

11

12

12

5.0000

0.5000

คะแนน

10

200

207

214

221

228

233

5.0000

0.5000

1.3 ปริมาณการให้บริการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลิตภัณฑ์
ไอโซโทปรังสี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.4 จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน/ สถานศึกษาที่นํา
ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไป
ใช้งานหรือใช้ประโยชน์

บริการ

10

24,086

5.0000

0.5000

แห่ง

10

34

37

40

43

46

51

5.0000

0.5000

1.5 จํานวนมาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสี ในสิ่งแวดล้อม
และการป้องกันอันตรายจากรังสีที่สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติและประเมินผลในภาพรวม

โครงการ

10

6

7

8

9

10

10

5.0000

0.5000

มิตทิ ี่ 2 มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ระดับ

10
10

70

75

80

85

90

95.87

5.0000
5.0000

0.5000

มิตทิ ี่ 3 มิตดิ า้ นประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการ ใช้เงิน

ร้อยละ

15
5

80

85

90

95

100

99.74

3.9827
4.9480

0.2474

3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย

ระดับ

5

1

2

3

4

5

2

2.0000

0.1000

3.3 สัดส่วนรายได้องค์การมหาชนเทียบกับงบประมาณได้รับ

สัดส่วน

5

19

21

23

25

27

29.60

5.0000

0.2500

ระดับ

25
20

1

2

3

4

5

4.28

4.2240
4.2800

0.8560

4.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์

ระดับ

3

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.1200

4.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคคล

ระดับ

2

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.0800

น้ําหนักรวม

100

มิตทิ ี่ 4 มิตดิ า้ นการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ

14,000 15,000 16,000 17,000 18,000

ค่าคะแนนที่ได้

4.6534
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555
คะแนน พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555

มิติที่ 1
4.6319
4.6631
4.7600
4.8727
5.0000

มิติที่ 2
4.4400
3.9344
5.0000
3.9027
5.0000

มิติที่ 3
5.0000
4.5000
5.0000
5.0000
3.9827

มิติที่ 4
3.4698
3.6973
4.1050
4.0600
4.2240

รวม
4.3108
4.3581
4.6218
4.6323
4.6534

5
4

2551
2552

3

2553
2

2554

1

2555

0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 50 ) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
ด้านการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
สถาบันฯ ได้วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้ ทั้งด้าน
การแพทย์ และสาธารณสุข การเกษตร อุ ตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีผ ลงานวิจัยแบบบูรณาการหรือ
Solution Based Research รวม 32 โครงการในปีงบประมาณนี้
สถาบันฯ มีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เผยแพร่ดังนี้ วารสารวิชาการ
นานาชาติที่มี Citation index จํานวน 8 เรื่อง Proceeding/Report นานาชาติ 33 เรื่อง วารสารวิชาการ
ระดับประเทศที่มี Citation index จํานวน 4 เรื่อง วารสารวิชาการระดับประเทศ จํานวน 30 เรื่อง Proceeding
ระดับประเทศ 21 เรื่อง
สถาบันฯ มีการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย และดําเนินงานทางด้าน
วิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน วิจัย พัฒนา และบริการทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สําหรับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก สทน.
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ด้านการให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
สถาบันฯ ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็นจํานวนทั้งหมด 24,086 ราย สามารถทดแทนการนําเข้า และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าปีละ
75 ล้านบาท

 การผลิตและบริการสารไอโซโทปรังสี โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สารไอโซโทปรังสี








ทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการบําบัดรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยด้วยสาร
ไอโซโทปรังสี โดยสารไอโซโทปรังสีที่ผลิตนั้นจะต้องผ่านการควบคุมคุณภาพ โดย
อ้างอิงตามมาตรฐานสากล
การให้บริการฉายรังสีแกมมาตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงในผลิตผลการเกษตร
การกําจัดเชื้อจุลินทรีย์และปรับปรุงคุณภาพอาหาร การลดเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องเทศ
สมุนไพร และการปลอดเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์
การฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีนิวตรอน รังสีแกมมา และการให้บริการวัดกัมมันตภาพรังสี
ในอัญมณี
การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การส่งออก บริการตรวจสอบและออกใบรับรองความ
ปลอดภั ย ทางรั ง สี ข องหี บ ห่ อสํ า หรั บ การขนส่ ง สารกั ม มัน ตรั ง สี บริ ก ารตรวจสอบ
อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา การประเมินรังสีประจําบุคคล การตรวจวิเคราะห์
หอกลั่นโรงกลั่นน้ํามัน บริการวิเคราะห์แร่ธาตุ การวัดกัมมันตรังสีในตัวอย่างสินค้า
ส่งออก ด้านความปลอดภัยทางรังสีและสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับในระดับ
สากล สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
การบริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ใช้สารกัมมันตรังสีทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงาน
ภายใน สทน. และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีการ
ให้บริการตรวจกัมมันตภาพรังสีในน้ําทิ้ง บริการตรวจวัดการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
เพื่อความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ด้ า นการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์ นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
สถาบันฯ ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม และสนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมีสถานประกอบการ,
ชุมชนและสถานศึกษา เข้ารับบริการ
ด้านการวิจัยและใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี สถาบันฯ วิจัยและใช้
ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัด
ปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยมีจํานวนมาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีใน
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สิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสีที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลในภาพรวม 10 โครงการ
และได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยการจัดตั้งระบบผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ เพื่อการ
ให้บริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้น
ได้จัดตั้งระบบการฉายรังสีอัญมณีเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค เพื่อสนับสนุนการส่งออกอัญมณีฉายรังสี
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าํ หนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5.0000
สทน. ได้ ม อบหมายให้ ห น่ ว ยงานภายนอกดํ า เนิ น การสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริก าร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย สทน. ได้เลือกประเมินผลใน 3 ด้าน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจตั้งแต่
มากไปน้อยเทียบเป็นระดับ 1-5 ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ด้า นสิ่งอํานวยความสะดวก และเมื่อพิจ ารณาผลการสํารวจในภาพรวม ผู้รับบริก ารมีค วามพึงพอใจต่อ การ
ให้บริการของ สทน. ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.87
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าํ หนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 3.9827
สทน. เบิกจ่ายงบดําเนินงาน จํานวน 629,073,445 บาท จากเงินงบดําเนินงานที่ สทน. ได้รับ
การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด 630,713,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.74 ซึ่งการเบิกจ่ายของ สทน.
ถื อว่ าดี กว่าเป้ าหมายที่กําหนดไว้ (เป้าหมายที่กําหนดคือ ร้อยละ 90 สําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ) และมีการ
เปรี ย บเที ย บผลการคํ า นวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 9 เดื อ น) และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 9 เดือนแรก) พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ
สถาบันฯ ประเมิน ร้อยละรายได้เปรียบเทียบกับงบประมาณที่องค์การมหาชนได้รับจากสํานัก
งบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองขององค์การมหาชน ตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี โดยระดับคะแนนที่ 3 เท่ากับร้อยละปี 2554 ซึ่งผลที่ได้คือ สัดส่วน 29.60
ในด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สถาบันฯได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้าและบริการ
ให้ เป็ นไปตามความต้ องการ ความคาดหวังของผู้รั บบริการ โดยดําเนินโครงการจัดทําระบบบริ หารคุณภาพ
ISO9001:2008 โดยได้รับการตรวจสอบจากหน่วยรับรอง บริษัท บูโรเวอริทัส ซึ่งสถาบันสามารถผ่านการประเมิน
ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ตรวจประเมิน
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 25) ค่าคะแนน ที่ได้
4.2240
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น
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การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส่งเสริ มให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้
ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน
การกํากับให้มกี ารประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน ในรายงานประจําปี หรือ website
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

80
20

4.0000

15
10

1.8000
4.6000

10

5.0000

10

5.0000

15

5.0000

20
10
10

5.0000
5.0000
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ระดับการพัฒนาด้านการกํา กับดูแ ลกิ จการ = 4.2800 คะแนน

1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิ ม
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
คณะกรรมการ

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5
4
3
2
1
0

1.6 การเปิดเผยข้อ มูลและสารเสนเทศ
สําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงาน
ประจําปี หรือ website

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญ

1.3 การดูแลติด ตามผลการดําเนินงานทั้ง
การเงินและไม่ใช่การเงิน

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงาน
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับ
สูงสุด 2 ระดับ)
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารมีการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย โดยการ
ประชุมพิจารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี ดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ สทน. ได้จัดทําแผนงาน
ประจําปีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ เช่น เรื่อง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ ย ง การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ น ต้ น และมี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานรายไตรมาสต่ อ คณะ
กรรมการบริหารในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ครั้งคือ ไตรมาสที่ 1,2 และ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินอย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตลอดจนมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- คณะกรรมการบริหารให้ความสําคัญแก่การเข้าประชุม โดยมีจํานวนคณะกรรมการเข้า
ร่วมเกินร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด จํานวน 12 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100
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- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งในด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปีงบประมาณ โดยมีการ
เปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลข
ที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแก้ไข
- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยงบการเงิน โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ
เว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีการเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ได้ครบทุกคณะ
และมีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ขององค์การมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- สทน. จั ดให้ มีกิจ กรรมเพื่อพั ฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ ตั ว อย่า ง
กิจกรรม ได้แก่ การบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2555 ที่โรงแรมสยามซิตี ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ โดยวิทยากรพิเศษ นายศิริพงศ์ อทัญญูตา
และสัมมนาพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์จัดตั้ง รวมถึงภาระหน้าที่ของ สทน. ให้แก่
คณะกรรมการบริหารได้รับทราบและทําความเข้าใจ ในการสัมนาพิเศษเรื่อง อดีต ปัจจุบันและอนาคตของสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ซึ่งผลจากการสัมนาได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา สทน. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) เป็นศูนย์ข้อมูลวิจัยพัฒนานิวเคลียร์และมีศูนย์บริการที่มีงานบริการทั้งในส่วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน มากมายหลายสาขาโดยอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งมีส่วนช่วยทั้งในด้านของงาน
วิชาการและด้านต้นทุนการผลิต ด้วยงานบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์
ด้านนิวเคลียร์พร้อมสําหรับการรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคต
2) สทน. สามารถดําเนินงานตามพันธกิจหลักได้สําเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ดังจะเห็น
ได้จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ทั้งหมด เช่น โครงการวิจัยแบบบูรณาการ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
พร้อมจัดทําบทความเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การให้บริการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับชุมชน สถานศึกษา รวมถึงภาคธุรกิจนําไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ เป็นต้น
3) ผู้บริหาร และบุคลากรของ สทน. ได้ให้ความสําคัญของการดําเนินการตามตัวชี้วัด มีส่วนร่วม
ในการติดตามผลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ สทน.
4) ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก าร สทน. ประชุ ม พิ จ ารณาเนื้ อ หาของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงานประจําปี ดําเนินการได้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อย่างน้อย 1 เดือน, คณะกรรมการให้

12

ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน ในรายงานประจําปี หรือ website เป็นไปอย่างครบถ้วน

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี ควรปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานผลให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องปัจจัยสนับสนุน หรือปัญหา อุปสรรค
ในการดําเนินงาน
2) เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย สทน. ควรจัดให้มีการดําเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพให้ครบถ้วน
3) ควรปรับปรุงให้มีการรายงานการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ
เสนอต่อคณะกรรมการครบทุกระบบ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
4) สทน. ควรพิจารณาเร่งรัดให้มีการจัดทําและเสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่
หรือ ทบทวนยุทธศาสตร์เดิมสําหรับเป็นแผนยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณต่อไปจากคณะกรรมการบริหารองค์การ
มหาชนก่อนสิ้นปีงบประมาณนั้นอย่างน้อย 1 เดือน
…………………………………..

