รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

A

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
เนื่องจากการดําเนินกิจการของรัฐทางดานการศึกษา วิจัย พัฒนา การปฏิบัติการและบริการ
ดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียรจะตองกระทําโดยใชความรูและเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อใหการ
บริการดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และการประยุกตใช รวมทั้งการ
ใหบ ริก าร ตลอดจนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึ งจั ดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ขึ้น มีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ใหบริการและเผยแพร
การประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียร
1.2 การวัตถุประสงคจัดตั้ง
สถาบั นเทคโนโลยีนิวเคลียรแห งชาติ (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2549 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
1) วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และการประยุกตใช
2) ใหบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร และผลิตผลิตภัณฑไอโซโทปรังสี
3) ใหบ ริก ารทางวิชาการ ส งเสริม สนับ สนุน และถายทอดเทคโนโลยีท างดานวิท ยาศาสตร
นิวเคลียร ตลอดจนการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร
4) วิจั ยการใชประโยชนจ ากพลั ง งานปรมาณู และสาขาอื่ นที่ เ กี่ ยวขอ ง ตลอดจนดานความ
ปลอดภัยนิวเคลียร การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม และการปองกันอันตรายจากรังสี
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ผูอํานวยการ : ดร. สมพร จองคํา
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
1. นายวีระพงษ แพสุวรรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. นายถิรพัฒน วิลัยทอง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

3. นายศิริพงษ อทัญูตา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

4. นายประสาท สืบคา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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คณะกรรมการ

ตําแหนง

5. นายชวินท ธัมมนันทกุล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

6. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

7. นายชูกิจ ลิมปจํานงค

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

8. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรรมการโดยตําแหนง

9. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรรมการโดยตําแหนง

10. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการโดยตําแหนง

11. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการโดยตําแหนง

12. เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
13. ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ

กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง เจาหนาที่รวม 252 คน ผูบริหาร 3 คน เจาหนาที่ 249 คน
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 499.09 ลานบาท
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1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนสถาบันชั้นนําในการวิจัยที่ใชนิวเคลียรแกไขปญหาของประเทศ”
พันธกิจ
1) วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และการประยุกตใช
2) ให บ ริ ก ารด า นเทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร และผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ อโซโทปรั ง สี
3) ให บ ริ การทางวิชาการ ส ง เสริ ม สนับ สนุน และถายทอดเทคโนโลยีท างดานวิท ยาศาสตร
นิวเคลียร ตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลกรดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร
4) วิจั ยการใชป ระโยชนจ ากพลั ง งานปรมาณู และสาขาอื่ นที่ เ กี่ ย วขอ ง ตลอดจนดานความ
ปลอดภัยนิวเคลียร การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม และการปองกันอันตรายจากรังสี
ประเด็นยุทธศาสตร
1) สรางเสริมการวิจยั พัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรม และสินคาและบริการใหม ดวยเทคโนโลยีนิวเคลียร
ทดแทนการนําเขา แกไขปญหาของประเทศดานเทคโนโลยีนิวเคลียร และสรางการยอมรับในระดับนานาชาติ
2) พัฒ นาคุณภาพการให บ ริก ารประชาสั มพั นธเ พื่อ สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ
ความชื่นชม ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร และสงเสริมความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
3) สรางเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันใหเปนองคกรที่มุงเนนการแกไขปญหา
สรางนวัตกรรมกระบวนการและการบริการ และจัดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเครื่องใหม
4) พัฒนาองคกรโดยสรางบุคลากรใหมีทีมงานที่มีศักยภาพสูง สงเสริมวัฒนธรรมองคกรแหงการ
เรียนรู เพิ่มพูนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของเจาหนาที่
5) สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) หรือ สทน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.4704 คะแนน อยูในระดับดีกวา
เปาหมาย โดยมิติที่ไดคะแนนสูงสุดไดแก มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.6744 รองมา
คือ มิ ติที่ 1 ดานประสิ ท ธิผ ลของการปฏิบั ติง าน ไดคะแนน 4.5345 ลํ าดับ ถัดมาคือมิ ติที่ 2 ดานคุณภาพการ
ใหบริการ ไดคะแนน 4.5231 และมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.0469
ตามลําดับ โดยสรุป สทน. มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
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2.1 ตารางสรุป คะแนนผลการประเมิ นการปฏิบัติ งานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของสถาบั น
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

4.5345

13%

4.5231

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

11%

4.6744

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ

16%

4.0469

100%

4.4704

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2557
คะแนน พ.ศ.
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
รวม
2551
4.6319
4.4400
5.0000
3.4698
4.3108
2552
4.6631
3.9344
4.5000
3.6973
4.3581
2553
4.7600
5.0000
5.0000
4.1050
4.6218
2554
4.8727
3.9027
5.0000
4.0600
4.6323
2555
5.0000
5.0000
3.9827
4.2240
4.6534
2556
4.8800
4.4700
4.1340
4.6167
4.7044
2557
4.5345
4.5231
4.6744
4.0469
4.4704
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิ น การปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องค การมหาชน)
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน

หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

รอยละ

60
20
8

20

40

60

80

100

ระดับ

12

20

40

60

80

100

60.40

3.0200

0.3624

คะแนน

40
7

235

240

245

250

255

265.00

4.9458
5.0000

0.3500

แหง

4

32

37

42

47

52

52.00

5.0000

0.2000

ชิน้ งาน

3

51

47

49

51

53

55.00

5.0000

0.1500

รอยละ

7

119

122

125

128

131

130.07

4.6900

0.3283

รอยละ

6

8

10

12

14

16

17.04

5.0000

0.3000

รอยละ

7

79

82

85

88

91

93.94

5.0000

0.3500

ราย

6

1,000

1,100

1,200

1,350

1,500

1520.00

5.0000

0.3000

ระดับ

13
5

1

2

3

4

5

5.00

4.5231
5.0000

0.2500

รอยละ
ระดับ

5
3.00

70
1

75
2

80
3

85
4

90
5

83.80
7.00

3.7600
5.0000

0.1880
0.1500

รอยละ
ระดับ

11
3
5

80
82

85
87

90
92

95
97

100
102

94.03
124.23

4.6744
3.8060
5.0000

0.1142
0.2500

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1500

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วดั การบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล

1.1
1.2

รอยละความสําเร็จของโครงการนํารองควบคุม
ประชากรแมลงวันผลไมปงบประมาณ 2557
ระดับความสําเร็จในการกอสรางโรงงาน
เพาะเลี้ยงและทําหมันแมลงวันผลไม
ตัวชี้วดั การบรรลุผลตามวัตถุประสงคการจัดตัง้

1.3 จํานวนคะแนนรวมของบทความ/ผลงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรที่ตีพิมพเผยแพรทั้งระดับประเทศ
และนานาชาติ (วพ)
1.4 จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาที่
นําผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีนิวเคลียรไปใชงานหรือ ใชประโยชน
1.5 จํานวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาและนําไปใช
ประโยชน
1.6 สัด สวนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตอ
งบประมาณที่ใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(พธ)
1.7 รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากใหบริก ารทาง
เทคโนโลยีนิวเคลียรและผลิต ภั ณฑไอโซโทปรังสี
ในป 2557
1.8 รอยละของผูเขาอบรมดานนิวเคลียร ที่สามารถ
นําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการปฏิ บัติงาน
(บว)
1.9 จํานวนบุคลากรจากภายนอกที่ไดรับการพัฒนา
ความรูดานนิวเคลียร (บว)
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผ ลการสํารวจความ
พึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.2 รอยละของระดับ ความพึงพอใจในการใหบ ริการ
2.2 จํานวนระบบคุณภาพและมาตรฐานสากลที่มี
การนํามาประยุกตใช (รักษาระบบและจัดทํา
ใหมหรือขยายขอบขาย) (ปค)
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
3.1 รอยละของการเบิก จายตามแผนการใชจายเงิน
3.2 รายไดจากงานบริการขององคการมหาชน (ลาน
บาท)
3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.5345
3.7120
95.00
4.7500 0.3800
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิ น การปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องค การมหาชน)
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน

หนวยวัด

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจ การและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับความสําเร็จในการผลักดันใหเปนองคกร
สมรรถนะสูง (พร)
4.3.1 รอยละของบุคลากรที่มีผลคะแนน
สมรรถนะสูงขึ้น
4.3.2 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานแบบมีสวนรวม (พร)
4.3.3 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมการ
จัดการองคความรู (จค)
4.3.4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส)

ระดับ
ระดับ

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

16
10
2

1
1

2
-

3
3

5
5

4
-

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.0469
3.88
3.8750 0.3875
5.00
5.0000 0.1000

4

4.0000

รอยละ

1

1

2

3

4

5

1.00

1.0000

0.0100

ระดับ

1

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0500

ระดับ

1

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0500

ระดับ

1

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0500

น้ําหนักรวม

100

คาคะแนนที่ได 4.4704

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.5345
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล: ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่
อยู บนพื้นฐานขององคความรู โดยพัฒนาความรูดา นวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใช ในชี วิตประจํา วันให
ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ สทน.ไดดําเนินโครงการที่สอดคลองกับนโยบายดังกลาว และนํามา
ประเมินผล 2 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 โครงการนํารองควบคุมประชากรแมลงวันผลไม สทน.ไดดําเนินการจั ดทํ าคูมือ การผลิ ต
แมลงวันผลไม และ ขึ้นทะเบียนเอกสาร ประชาสัมพันธโครงการ ในพื้นที่ดําเนินการ จังหวัดแพรและอุตรดิตถ โดย
ไดเพาะพันธุแ มลงวันผลไม จากหองปฏิบัติการผลิตแมลงวันผลไม กลุมวิจัยและพัฒนานิวเคลียร สทน. องครักษ ที่
มี คุณภาพตามมาตรฐานไดไม นอ ยกว า 5 ล านตั ว/สั ป ดาห และควบคุม ประชากรแมลงวันผลไม โดยวิธีก าร
ผสมผสานรวมกับการใชแมลงวันที่เปนหมัน ในพื้นที่ดําเนินงาน 2 แหง ไดผลิตแมลงวันผลไมที่เปนหมันสงแพร 90
ลานตัวและอุตรดิตถ 32 ลานตัว จากนั้นไดมีจัดฝกอบรม/สัมมนา “การควบคุมแมลงวันผลไมแบบพื้นที่กวางโดย
วิธีการผสมผสาน” : ดําเนินการแลวที่กาฬสินธุ อุตรดิตถ พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช และจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบั ติก าร แกอ าสาสมัครและเกษตรกรในพื้ นที่ ดําเนินโครงการ ที่จั งหวัดอุตรดิตถ และแพร โดยมี การตรวจ
ติดตามผลการฝกอบรม การสํารวจประชากรแมลงวันผลไมและการรายงานผล และติดตามและประเมินผล
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ผลสําเร็ จของการควบคุม ประชากรแมลงวันผลไมห รือ ความเสี ยหายของไมผ ล โดยไดนําขอมู ลผลการดําเนิน
โครงการในพื้นที่นํารองไปจัดทําแผนบริหารจัดการ โครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยไมผล ไดแลวเสร็จ แต
อยูระหวางการสรุปผลและนําเสนอผลลัพธของโครงการตอผูบริหารระดับสูง และขอรับความเห็นจากผูบริหาร
ระดับสูง ดังนั้นผลการดําเนินงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 95 ของการดําเนินโครงการ มีคาคะแนนเทากั บ
4.7500
 ความสํ า เร็จ ของการกอ สร า งโรงงานเพาะเลี้ ย งและทํ า หมั นแมลงวันผลไม มี ผ ลการ
ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 60.40 คิดเปนคาคะแนนเทากับ 3.0200 คือ สามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ มีการ
สงมอบและทดสอบไดแลวเสร็จ แตในสวนของการกอสรางอาคาร ไมสามารถดําเนินการไดตามแผน ทั้งนี้เนื่องจาก
การดําเนินการจางกอสร างอาคารเพาะเลี้ ยงแมลง ไดเขาสู กระบวนการประกวดราคาโดยวิธีอิเล็ กทรอนิกส มี
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะการจางกอสรางอาคารเพาะเลี้ยงแมลง ตามที่ผูรับจางออกแบบอาคารไดจัดทําไว
ประกาศเผยแพร และไดกําหนดยื่นซองเสนอราคา 2 กันยายน 2557 โดยมีผูสนใจซื้อเอกสารประกวดราคาจํานวน
4 ราย แตเมื่อครบกําหนดยื่นซองเอกสารไมมีผูมายื่นซองเอกสาร (คณะกรรมการไดติดตอสอบถาม จึงไดรับทราบ
วามีสาเหตุจากรายละเอียดคุณลักษณะที่ สูง แตราคากลางต่ําไมสอดคลองกับขอบเขตงาน) ทํ าใหตอ งทบทวน
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะอีกครั้ง ซึ่ง ณ สิ้นปงบประมาณ อยูระหวางประกาศการจัดจางใหม จึงไมเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว
3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 ดานการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และการประยุกตใช เปนการ
พิจารณาจากจํานวนบทความ หรือผลงานคนควาวิจัยของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติที่มีการ
เผยแพรในปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 78 รายการ เมื่อคูณคาน้ําหนักดวยระดับของการตีพิมพ มีผลคะแนน
รวมเทากับ 265 คะแนน สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 245 คะแนน คิดเปนคาคะแนนตัวชี้วัดเทากับ 5.0000
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
ประเภทของการเผยแพรบทความ/ผลงานวิจัย

น้ําหนัก
คะแนน

เรื่อง

จํานวน
คะแนน

วารสารวิชาการนานาชาติที่มี citation index ที่มี
ฐานขอมูลใน ISI
full Report ที่มีเผยแพรในวงการวิชาการ นานาชาติ
Proceeding international conference โดยตองมี
การ review วามีคุณภาพ
วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี citation index
ฐานขอมูล ISI ของในประเทศ สกอ สกว
วารสารวิชาการระดับประเทศ
Proceeding ระดับประเทศ

6 คะแนน

10

60

4 คะแนน
3 คะแนน

13
49

52
147

3 คะแนน

-

-

1.5 คะแนน
1 คะแนน

6

6

8
ประเภทของการเผยแพรบทความ/ผลงานวิจัย

น้ําหนัก
คะแนน

รวม

เรื่อง

จํานวน
คะแนน

78

265

เมื่อพิจารณาจํ านวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไดรับ การพัฒนาและ
นําไปใชประโยชน มีผลการดําเนินงานเทากับ 55 ชิ้นงาน สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 51 รายการ คิดเปนคา
คะแนนเทากับ 5.0000 และเมื่ อพิ จารณาจากผลลัพ ธของผลงานวิจัย คือ จํ านวนสถานประกอบการ/ชุม ชน/
สถานศึกษาที่นําผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีนิวเคลียรไปใชงานหรือใชประโยชน เชน ลดตนทุน
การผลิ ต ลดหรือ ทดแทนการนําเขา ปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต พั ฒ นาคุณภาพผลิ ตภัณฑ ทํ าผลิ ตภัณฑ ใหม
แกปญหาทางเทคนิควิชาการ ประกอบการวิจัยพัฒนา หรือวิจัยพัฒนาตอยอด และอื่นๆ ตามวัตถุประสงคที่ผูใช
ตองการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สทน. มีผลงานวิจัยที่สถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษานําไปใชงาน
หรือใชประโยชน จํานวน 52 เรื่ อง สู งกวาคาเป าหมายที่กําหนดไว 42 เรื่อ ง คิดเปนคาคะแนนตัวชี้วัด เทากั บ
5.0000 และเมื่อพิจารณาจาก
 ดานการใหบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร และผลิตภัณฑไอโซโทปรังสี พิจารณาจากสัดสวน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตองบประมาณที่สทน. ใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พิจารณาจากมูลคา
ผลลัพธ และผลกระทบจากโครงการ/กิจกรรมของ สทน. ที่เปนตัวเงินทั้งที่สิ้นสุด และที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน
รวมถึ ง มู ล ค า ผลประโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการที่ สทน. มี ส วนชว ยให เ กิ ดขึ้ น แก ป ระเทศชาติ ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยพิจารณาถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นตอผูร ับบริการหลังจากที่รับบริการจาก สทน. เชน ตนทุนลดลง รายได
เพิ่มขึ้น ทดแทน หรือลดการนาเขา เปนตน ในสวนของงบประมาณที่ใชจายพิจารณางบประมาณที่ใชจายจริงใน
การดําเนินกิจกรรมการใหบริการของ สทน. อันไดแก งบบุคลากร และงบดําเนินงานของสถาบัน โดยไมนับรวมงบ
ลงทุน เนื่องจากเปนงบประมาณที่ไมกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมในปงบประมาณ โดยมีผลการ
ดําเนินงานเทากับรอยละ 130.05 สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 125 มีคาคะแนนของตัวชี้วัดเทากั บ
4.6900 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
รายการ
มูลคาผลลัพธและผลกระทบจากโครงการ/กิจกรรมของ สทน. ที่
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
- รายไดทางตรงจากการใหบริการ
- มูลคาทางออม (ผลกระทบอันเกิดจากการที่ สทน. ไดรวม
เปนสวนหนึ่งทาใหเกิดขึ้น)
งบประมาณที่ใชจายในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(งบดําเนินงาน+งบบุคลากร)

มูลคา (บาท)
45,975,815,786.63
92,794,375.55
45,883,021,411.08
345,549,800.00
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สัดสวนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตองบประมาณที่ไดรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

130.05

แตเมื่อพิจารณาจากรายไดจากใหบริการทางเทคโนโลยีนิวเคลียรและผลิตภัณฑไอโซโทปรังสี ในป
2557 ที่มีมูลคา 64,824,479.06 บาท สูงกวาผลการดําเนินงานในป 2556 ที่มีมูลคา 55,384,916.95 บาท คิดเปน
รอยละที่เพิ่มขึ้น รอยละ 17.04 สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 12 คิดเปนคะแนนตัวชี้วัดเทากับ 5.0000
 ดานการใหบริการทางวิชาการ สงเสริม และสนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีทางดาน
วิทยาศาสตร นิวเคลี ย ร ตลอดจนการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดา นการใช ประโยชนจากเทคโนโลยี
นิวเคลียร
สทน. ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น และถ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด า น
วิทยาศาสตรนิวเคลียร ตลอดจนการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร
โดยมีสถานประกอบการ ชุมชนและสถานศึกษา เขารับบริการ ทั้งหมด 1,520 คน สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว
1,200 คน และมีผลการสํารวจผูเขาอบรมดานนิวเคลียรที่สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน (ประเมินจาก
ผูตอบแบบสอบถามการใชประโยชนในระดับมากถึงมากที่สุด) คิดเปนรอยละ 93.94 สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด
ไว รอ ยละ 85 คิดเปนคาคะแนนเทากั บ 5.0000 โดยมี หลั ก สูตรเพื่ อ พัฒ นาบุ คลากรและถายทอดเทคโนโลยี
นิวเคลียร แบงเปน 3 กลุมงาน ประกอบดวย
1. หลักสูตรเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยทางรังสีของประเทศ
1.1 หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 (หลักสูตรจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน
ภายนอกที่มีการใชงานตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึก)
1.2 หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 (หลักสูตรจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน
ภายนอกที่มีการใชงานตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึก)
1.3 หลั ก สู ต รเจ าหน าที่ ค วามปลอดภัย ทางรั ง สี (หลั ก สู ตรเนนการพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อ เป น
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง)
1.4 หลักสูตรการเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
1.5 หลักสูตรสรางความรูความเขาใจดานรังสีที่สถานปฏิบัติการทางรังสี (ตามการรองขอ)
2. หลักสูตรเพื่อสรางเสริมความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรนิวเคลียรสูกลุมเปาหมาย (นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร นิสิตนักศึกษาสายสามัญและ
สายอาชีพ ครูอาจารยสายวิทยาศาสตร)
3. หลักสูตรเพื่อสรางเสริม พัฒนาศักยภาพ และถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะดาน สูการประกอบอาชีพ
สาขานิวเคลียร และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
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3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได 4.5231
3.2.1 การนําผลการสํารวจความพึงพอใจของปที่ผานมาเพื่อพัฒนาการใหบริการ จากการวิเคราะห
ผลการสํารวจความพึงพอใจที่สํารวจจากผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากทีมวิจัย จุดเดน-จุดดอย ของ
สถาบันฯ ในภาพรวม และแยกตามศูนยบริการ 6 ศูนย โดยไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานบริการของสถาบันฯ
โดยใชขอ มู ลผลการสํารวจเปนสํ าคัญ ซึ่ ง ไดนําเสนอคณะกรรมการบริ หารสถาบันฯ มี ม ติเ ห็ นชอบแนวทางการ
ปรับปรุงงานของสถาบันฯ ตามผลการสํารวจ ซึ่งผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ ไดดําเนินการปรับปรุงงานตามแนวทางที่
กําหนดไว และไดจัดทํารายงานสรุปภาพรวมผลการปรับปรุง ณ เดือนกันยายน 2557 ไดแลวเสร็จ เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
3.2.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูบริการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 สทน. ไดมอบหมายให
บริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินภายนอกดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
โดย สทน. ไดเลือ กประเมินผลใน 3 ดาน โดยแบง ระดับ ความพึง พอใจตั้ง แตมากไปนอยเทียบเปนระดับ 1 – 5
ไดแก ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ ริ การ ดานเจ าหนาที่ ผู ให บริ ก าร และดานสิ่ งอํ านวยความสะดวก เมื่ อ
พิจารณาผลการสํารวจในภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ สทน. ในภาพรวม มีผลการ
ประเมินในภาพรวม ที่ระดับความพึงพอใจรอยละ 83.80 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 80 คิดเปนคา
คะแนนตัวชี้วัดเทากับ 3.7600
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจโดยจําแนกตามปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของการใหบริการ
ปจจัยสําคัญที่มผี ลตอคุณภาพของการใหบริการ
เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)
1) ดานพนักงาน/บุคลากรผูใหบริการ
รอยละ 86.40
2) ดานวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
รอยละ 82.34
3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
รอยละ 82.66
รวม
รอยละ 83.80
3.2.3 ดานการนําระบบคุณภาพและมาตรฐานสากลที่มีการนํามาประยุกตใช (รักษาระบบและจัดทํา
ใหมห รือขยายขอบขาย) โดยพิ จารณาจากจํ านวนระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบดวย 1) ระบบ
คุณภาพและมาตรฐานสากล ที่ไดการรับรองแลวและยังสามารถรักษาไวใหคงอยู และ 2) การไดรับรองระบบคุณภาพ
และมาตรฐานสากลเพิ่ ม เติ ม หรื อ ขยายขอบข า ยการรั บ รอง โดยในป 2557 มี จํ า นวนระบบคุ ณ ภาพ และ
มาตรฐานสากลที่มีการนํามาประยุกตใช (รักษาระบบและจัดทําใหมหรือขยายขอบขาย) จํานวน 7 ระบบ สูงกวา
เปาหมายที่กําหนดไว 3 ระบบ คิดเปนคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
 จํานวนระบบคุณภาพใหมหรือขยายขอบขาย จนมีการนํามาประยุกตใชและตรวจติดตาม จํานวน 4
ระบบ ดังนี้
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1) ISO/IEC 17025 หองปฏิบัติการวิเคราะหกัมมันตภาพรังสีในสินคาสงออก ศูนยบริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร
2) ISO/IEC 17025 หองปฏิบัติการประเมินปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล OSL ศูนยบริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร
3) ISO/IEC 17025 หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางรังสี ศูนยจัดการกากกัมมันตรังสี
4) ISO 14001 ขยายขอบขายไปยังองครักษ ศูนยจัดการกากกัมมันตรังสี
 จํานวนระบบคุณภาพที่สามารถรักษาระบบ ได จํานวน 3 ระบบ ดังนี้
1) ISO 9001 สทน
2) ISO 14001 ศูนยจัดการกากกัมมันตรังสี
3) ISO/IEC 17025 หองปฏิบัติการประเมินปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล TLD ศูนยบริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 11) คาคะแนนที่ได 4.6744
3.3.1 สทน. เบิกจายงบดําเนินงาน จํานวน 469,289,478.05 บาท จากเงินงบดําเนินงานที่ สทน.
ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 499,091,300 บาท คิดเปนรอยละ 94.03 ซึ่งการเบิกจายของ
สทน. ถือ วา ดีก วา เปา หมายที่กํา หนดไว (เปาหมายที่กําหนดคือ รอยละ 90 สําหรับการเบิกจายงบประมาณ)
คิดเปนคาคะแนนเทากับ 3.8060 และเมื่ อพิจารณาจากรายไดที่องคการมหาชนไดรั บ จากการขายสินคาและ
ใหบริการ และ รายไดจากการดําเนินงาน เทากับ 124,233,844.05 บาท สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 92 ลานบาท
คิดเปน คาคะแนนตัวชี้วัดเทากับ 5.0000
3.3.2 สทน.ไดดําเนินการจัดทําตนทุนตอ หนวยผลผลิต โดยไดดําเนินการแลวเสร็จ ครบถวน 5
ขั้น ตอนตามที ่กํ า หนดไว โดยเริ ่ม จาก การจัด ทํ า ฐานขอ มูล และจัด ทํ า บัญ ชีต น ทุน ตอ หนว ยผลผลิต ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 9 เดือนแรก) ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดเสร็จเรียบรอยและรายงานผลสํานักงบประมาณกรมบัญชีกลางและสํานัก
ก.พ.ร. รับทราบ และไดเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตฯ วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุน
ตอ หนว ยผลผลิต ไดแ ลว เสร็จ และไดดํา เนิน งานตามแผนการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการดํา เนิน งานสํ า หรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดแลวเสร็จครบถวน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยไดจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อการเปรียบเทียบตอไป
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 16) คาคะแนนที่ได 4.2969
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.8750
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การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา
องคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรั บการวางรากฐานให มีศัก ยภาพในการพัฒ นาอยางตอ เนื่อ งภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมิ นในที่ นี้ใหความสํ าคัญกั บการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากั บดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการส ง เสริ มให มีก ารกํ ากั บ ดูแลที่ดี และการสนับสนุนให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาทีก่ รรมการ

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
2.0000

1.75

3.4286

0.5
1
1.75
2

5.0000
4.0000
4.7143
5.0000

1

4.0000
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ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 3.8750 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติง านประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มี การจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

2.0
1.0
2.1 มี การเปดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมิน
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรง ใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารว มการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่
กําหนด โดยคณะกรรมการบริ หารไดพิ จารณาและมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําป
2557 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดยพิจารณาความสอดคลอง
แผนยุทธศาสตรกับวัตถุประสงคจัดตั้งขององคการมหาชน ประกอบดวย 5 ประเด็น คือ 1) วิสัยทัศน 2) ภารกิจ
หรือพันธกิจ 3) วัตถุประสงค/นโยบาย 4) กลยุทธ 5) เปาหมาย โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปมี 6
ประเด็น คือ 1) วัตถุประสงค 2) เปาหมาย 3) ขั้นตอน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณคาใชจาย 6) ผูรับผิดชอบ
นอกจากนี้ในการเสนอแผนยุทธศาสตร ใหคณะกรรมการพิ จารณา ไดมี ขอมูล การวิเคราะหสภาวะแวดล อมทั้ ง
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริ หาร
จัดการองคก ารมหาชนที่ สําคัญ อยางนอ ยเปนรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพี ยงของ
ระบบงานที่สําคัญ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) ไดจัดทํ าแผนงานประจําป เกี่ยวกับ ระบบการ
บริหารจัดการที่สําคัญ ดังนี้
- การพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลของ
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงาน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร
และการติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ไตรมาส
ที่ 3 วันที่ 29 ส.ค. 2557 และ ไตรมาสที่ 4 วันที่ 2 ธ.ค.2557
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- การพิจารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ตอคณะกรรมการ จํานวน 3
ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3
- การพิ จ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยการวิเ คราะห
ความเสี่ ยง (ระบุ โ อกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจั ดระดับ ความเสี่ ยงในแตละดาน เชน ความเสี่ ยงเชิง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายงานผลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง และมีการประเมินผลงานผูบริหาร
ระดับสูง (รองจากผูอานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ําหนักและเปาหมายทีช่ ัดเจนเปนรูปธรรม และมีการนําผล
การประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจ
- การพิ จารณารายงานดานการเงิ น มี การวิเ คราะห สาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557 เปนรายงานสรุปผลปลายป
- การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
ไดแก การประชุมครั้งที่ 1/57 วันที่ 28 ม.ค. 2557 การประชุมครั้งที่ 3/57 วันที่ 28 เม.ย. 2557 และการประชุม
ครั้งที่ 5/57 วันที่ 31 ก.ค. 2557
- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลั กแกรั ฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน 2 ครั้ง
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการ
เขาประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80
ขึ้นไปจํานวน 8 ครั้ง คิดเปนรอยละ 80
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
ดังนี้
- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห ดานการเงิ น ความเสี่ ยง และภารกิจหลักของ
องคกร มีขอ มูล คําอธิบายและการวิเคราะห ถึง สาเหตุการเปลี่ ยนแปลงที่สํ าคัญ
พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
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- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไร
ขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย
วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากใน
องคการมหาชน แตขาดขอมูลเรื่อง อายุ ของคณะกรรมการ
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวน
ทุกคณะในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมา
ขององคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญ
ขององคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผานมา 3) คําอธิบายภาพรวม
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน 4) ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวม
แผนยุท ธศาสตร และเป าหมายการปฏิบั ติง านขององคก รในระยะเวลา 3 - 5 ป
ขางหนา
- มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน สทน.มีการเปดเผยขอมูลและ
สารสนเทศที่สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจําป
2) โครงการลงทุนที่สําคัญ 3) การจัดซื้อจัดจาง 4) การแถลงทิศทางนโยบายของ
องคการ โดยผู บริ หาร 5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่สํ าคัญ
7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจ
หลัก และ 9) ขอบัง คับและ/หรือ ระเบียบขององคการมหาชนทางเว็บไซตของ
หนวยงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- ในป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแห งชาติ (สทน.) ไดจัดใหมีการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมอยางเปนทางการ คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติรว มกัน โดยคณะกรรมการไดทําการประเมินตนเอง และผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการถูกนําเสนอตอที่ประชุมอยางเปนทางการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) จัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
ของคณะกรรมการ โดยกิจกรรมมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของ สทน. มีการระบุระยะเวลาของการอบรม
สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ยังขาดรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการ
นําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนกับงานขององคการมหาชน
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3.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง (น้ําหนักรอยละ 2) คาคะแนน
ที่ได 5.0000
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายจั ดตั้ ง โดยสถาบั น องค ก ร คณะบุ คคล หรื อ บุ คคลที่ มี ความเป นกลาง และเชี่ยวชาญด านการ
ประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบ ทั้งนี้ประเด็นการประเมินไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการองคการมหาชนและการประเมินผลแสดงขอเท็จจริงทั้งในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ดานการพัฒนาองคกร โดยจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานในชวงระยะเวลา 2 ป โดยสรุปผล
การประเมิ นฯ ใหคณะกรรมการบริ หาร ทราบในการประชุม ทั้ง นี้ ไดสง รายงานสรุ ปผลการประเมิ นผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานในชวงระยะเวลา 2 ป ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบผลการประเมิน ตามหนังสือและสรุปผล
ดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอหรือขอสังเกต เสนอคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุม
3.4.3 การผลักดันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง (น้ําหนักรอยละ 4) คาคะแนนที่ได 4.0000
ด านการพั ฒ นาบุ คลากร โดยพิ จ ารณาจากผลการประเมิ นสมรรถนะบุ คลากร เนื่ อ งจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 มีการเปลี่ยนแปลงแนวการพัฒนาบุคคลกร จึงไมสามารถประเมินสมรรถนะของบุคลากรได
ดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแบบมีสวนรวม โดยเปนการปรับปรุงงานของทีมงานใน
หนวยงานหรือขามสายงาน เพื่อลดขั้นตอนการทางาน ลดระยะเวลาการทางาน หรือลดตนทุนในการทํางาน โดย
ไดมีการทบทวนสถานะปจจุบัน ของหนวยงานที่ตองการปรับปรุง จัดอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการในเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ใหแกทีมงานในโครงการและไดจัดทําแผนงานการปรับปรุงงานของหนวยงานนํารอง เพื่อใหเกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพในงาน โดยผลการประเมิน ณ สิ้นปงบประมาณ พบวามีการดําเนินการปรับปรุงงานเปนไปตาม
แผนงานการปรับปรุงของบางหนวยงานที่เขารวมโครงการ รอยละ 73.08 สูงกวาคาเปาหมายทีก่ ําหนดไว รอยละ 70
ดานการส งเสริ มการจัดการองคความรู โดยไดจัดการอบรมการสรางความตระหนักดานการ
จัดการความรูใหแกบุคลากรทั้งองคการ โดยไดจัดการอบรมเปน 2 กลุม เมื่อวันที่ 8 และ 15 มกราคม 2557 และ
ไดจัดเปดชุมชนนักปฏิบัติที่ 1 “Tips & Tricks” เมื่ อเมษายน 2557 ตามการร องขอของคุณอรรถวุฒิ ภิรมย
เป ดชุม ชนนัก ปฏิบั ติที่ 2 “การเขียนขอ เสนอโครงการวิจั ย” เมื่ อ 11 มิ ถุนายน 2557 ตามการร องขอของ
ดร.กนกพร บุญศิริชัย และเปดชุมชนนักปฏิบัติที่ 3 “การฝกเพื่อสรางคุณอํานวยมือใหม” เมื่อ 2 กรกฎาคม 2557
โดย ดร.ศศิพันธุ คะวีรัตน เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
ดานการพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยพิ จ ารณาจากพิ จ ารณาจากความสํ าเร็ จ ของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย ณ สิ้นปงบประมาณ พบวา
มีผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ คิดเปนรอยละ 98.62 สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 90 ทั้งนี้
กิจกรรมที่ดําเนินการไมเปนไปตามแผน เนื่องจากขอจํากัดของงบประมาณและบุคลากร ในการจัดทําระบบเฝา
ติดตามการทํางานของระบบเครือขายและระบบเครื่องแมขาย ตลอดจนระบบสํารองขอมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อลด
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ภาระการทํางานของบุคลกรในการเฝาติดตามตรวจสอบการทํางานของระบบตางๆ และไมสามารถตอยอดพัฒนา
เพิ่มเติมไดเพียงพอตอความตองการและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1) สทน. สามารถจัดทําโครงการ โครงการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม ซึ่งไดดําเนินการนํา
รองในจั งหวัดแพร และอุตรดิตถ ซึ่ง ไดผลลั พธเปนที่นาพอใจ ควรที่จะมี การขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่
ประสบปญหาแมลงวันทอง หรือแมลงวันผลไม
2) สทน. สามารถดําเนินงานตามพันธกิจหลักไดสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่ไดกําหนดไวดังจะเห็นได
จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติดานประสิทธิผลเปนสวนมาก เชน จํานวนบทความ หรือผลงานคนควาวิจัย
ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร แหงชาติที่มีการเผยแพร การให บริการทางวิชาการ สงเสริม และ
สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร ตลอดจนการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดาน
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร เปนตน
3) ผูบริหาร และบุคลากรของ สทน. ไดใหความสําคัญของการดําเนินการตามตัวชี้วัด มีสวนรวม
ในการติดตามผลอยางใกลชิด รวมทั้งมีการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ สทน.
4) ดา นการพั ฒ นาองค ก าร สทน. ประชุม พิ จ ารณาเนื้ อ หาของแผนยุ ท ธศาสตร และแผน
ปฏิบัติงานประจําป ดําเนินการไดแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยางนอย 1 เดือน คณะกรรมการให
ความรวมมือในการเขารวมประชุมเปนอยางดี นอกจากนี้ การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและ
ไมใชการเงิน ในรายงานประจําป หรือ website เปนไปอยางครบถวน

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สทน. ควรพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลการนําผลงานทางวิชาการของ สทน. ไปใช
ประโยชนใหเปนระบบยิ่งขึ้น โดยใหสามารถตรวจสอบยอนหลังไดวางานวิชาการที่ไดดําเนินการในปที่ผานมามีการ
นําไปใชประโยชนอยางไรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2) ประเด็นการประเมินผลสัดสวนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตองบประมาณที่ไดรับของ
สทน.ยังมี ป ระเด็นความเกี่ ยวโยงผลการดําเนินงานของ สทน. กับ มู ล คาที่ เ พิ่ ม ขึ้นทางเศรษฐกิจ ซึ่ ง ใชวิธีก าร
ประเมินผลมูลคาทางเศรษฐกิจทางออม เชนเดียวกันกับปที่ผานมา พบวาบางบริการที่ สทน. ใชในการประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเปนรายการสินคาที่ไมสามารถเปรียบเทียบเชิงมูลคาเพิ่มได เชน การสงออกสินคา
บางชนิดที่จําเปนตองผานบริการตรวจรังสีจาก สทน. กอนจึงจะสามารถสงออกไดนั้น สทน. ไดนํามูลคาสินคา
ทั้งหมดมาประเมินเปนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไมสอดคลองกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมในรายการอื่น ที่ใชวิธีเปรียบเทียบระหวางรายการสินคาที่ผานบริการทางรังสีแลวมูลคาเพิ่มกวาสินคาที่
ไมไดผานบริการรังสีอยางไร เปนตน ดังนั้น สทน. ควรพิจารณาหาแนวทางการประเมินผลทางเศรษฐกิจที่มีชัดเจน
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และเปนหลักเกณฑเดียวกันทั้งหมดในการประเมินผลทุกรายการที่บริการจาก สทน.ซึ่งในปงบประมาณตอไป หาก
ยังคงมีการวัดผลตัวชี้วัดนี้ ควรใชรูปแบบการประเมิน หรือ Model ที่เปนมาตรฐาน หรือมีการพิสูจนไดวาสามาถ
ประเมินมูลคาไดอยางถูกตอง ยอมรับได
3) การเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน สทน. ควรดําเนินการทบทวนการเบิกจายเงินงบประมาณ
ที่ผานและวิเคราะหถึงสาเหตุของความลาชา จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงและเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
ใหรวดเร็วขึ้นเพื่อใหไดตามเปาหมาย
4) ควรปรับปรุงให มีการรายงานการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ
เสนอตอคณะกรรมการครบทุกระบบ อยางนอย 3 ครั้งตอป
5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ แมผลการดําเนินงานจะสูงกวาคาเปาหมาย (ระดับ 3) แต
คาคะแนนของตัวชี้วัดต่ํากวาคะแนนรวมของหนวยงาน ดังนั้นควรมีการวิเคราะหถึงแนวทางในการปรับปรุง และ
พัฒนางานบริการ เพื่อใหระดับความพึงพอใจในปตอไปสูงยิ่งขึ้น
6) ในหลายตัวชี้วั ด ประสบป ญ หา ดานบุ คลากรที่ ผู รั บ ผิ ดชอบ มี ก ารโยกยา ยเปลี่ ยนแปลง
ระหวางป ง บประมาณ ส ง ผลให ก ารดําเนินงานไม ตอ เนื่อ ง หรื อ หยุดชะงั ก ดั ง นั้น สทน.ควรสร างระบบการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับปญหาดังกลาว เชน การมอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดในรูปของคณะทํางาน มิใชมอบหมาย
ที่ตัวบุคคล หรือการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูรับผิดชอบรายใหม สามารถดําเนินการตอเนื่องจากคนเกา
ไดโดยใชเวลาในการเรียนรูงานไดโดยเร็ว
7) ควรปรับปรุงระบบและวิธีการสื่อสารในองคกร ตลอดจนความรูความเขาใจในตัวชี้วัด และ
เกณฑการใหคะแนน โดยพบวา ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดในบางตัวชี้วัด ไมทราบถึงเกณฑการใหคะแนน ไมทราบถึง
แบบฟอรมการรายงานผล เชน ควรมีการติดตามประเมินผลระหวางปงบประมาณ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน เปน
ตน เพื่อสรางความเขาใจใหกับ ผูรับ ผิดชอบตัวชี้วัด และกระตุนผลการดําเนินงานใหเ ปนไปตามเปาหมายของ
องคกร
…………………………………..

