รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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
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คณะกรรมการ

ตําแหนง

4. นายประสาท สืบคา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

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 216 คน ผูบริหาร 3 คน เจาหนาที่ 213 คน
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1.7 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) ใหบ ริก ารทางวิชาการ ส งเสริม สนับ สนุน และถายทอดเทคโนโลยีท างดานวิท ยาศาสตร
นิวเคลียร ตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลกรดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร
4) วิจั ยการใชประโยชนจ ากพลั ง งานปรมาณู และสาขาอื่ นที่ เ กี่ ยวขอ ง ตลอดจนดานความ
ปลอดภัยนิวเคลียร การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม และการปองกันอันตรายจากรังสี
ประเด็นยุทธศาสตร
1) สรางเสริมการวิจัย พัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรม และสินคาและบริการใหม ดวยเทคโนโลยี
นิวเคลียรทดแทนการนําเขา แกไขปญหาของประเทศดานเทคโนโลยีนิวเคลียร และสรางการยอมรับในระดับนานาชาติ
2) พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ
ความชื่นชม ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร และสงเสริมความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
3) สรางเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันใหเปนองคกรที่มงุ เนนการแกไขปญหา
สรางนวัตกรรมกระบวนการและการบริการ และจัดตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเครื่องใหม
4) พัฒนาองคกรโดยสรางบุคลากรใหมีทีมงานที่มีศักยภาพสูง สงเสริมวัฒนธรรมองคกรแหง
การเรียนรู เพิ่มพู นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สรางเครือขายความรวมมื อกับตางประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่
5) สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) หรือ สทน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.7049 คะแนน อยูในระดับดีกวา
เปาหมาย โดยมิติที่ไดคะแนนสูงสุดไดแก มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.8800 รองมาคือ
มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.6167 ลําดับถัดมาคือ มิติที่ 2 ดานคุณภาพ
การใหบริการ ไดคะแนน 4.4700 และมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.1340 ตามลําดับ
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2.1 ตารางสรุป คะแนนผลการประเมิ นการปฏิ บั ติง านตามคํ า รับ รองการปฏิบั ติ งานของสถาบั น
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

4.8800

15%

4.4700

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10%

4.1340

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ

15%

4.6167

100%

4.7044

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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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัว ชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวั ด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับความสํา เร็จของโครงการจัดตั้งศูนย ฉายรังสี
ผลผลิ ตลํา ไยสดเพื่อการส งออก จังหวั ดเชี ย งใหม ที่
ดําเนินการในป งบประมาณ พ.ศ.2556
1.2 ระดับความสํา เร็จของโครงการเพิ่มผลผลิ ต
การเกษตรโดยเทคนิคการใช แ มลงที่ เป นหมัน ที่
ดําเนินการในป งบประมาณ พ.ศ.2556
1.3 จํานวนบทความที่ ไดรับการตีพิมพในวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติและนานาชาติตอบุ คลากรวิ จัย
1.4 จํานวนผลงานดานวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวั ตกรรมที่ ไดรับการพัฒนาและนําไปใช ประโยชน
1.5 จํานวนทรัพย สินทางป ญญาที่ ยื่นขอรับความ
คุมครองตอบุ คลากรวิ จัย
1.6 สั ดส วนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสั งคมตอ
งบประมาณที่ ไดรับ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
1.7 จํานวนหลั ก สู ตรเพื่อการฝ กอบรมและสั มมนาเชิ ง
ปฏิ บัติก ารที่ ไดรับ การพัฒนาและนําไปใช จริง
1.8 จํานวนผู ไดรับประโยชนจากการถ ายทอด
วิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรม
1.9 จํานวนหนวยงานที่ นําผลงานวิ จัยและพัฒนาไปใช
ประโยชน
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริ การ

น้ําหนัก
(ร อยละ)

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
4.8800

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

60
ระดับ

6

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3000

ระดับ

14

1

2

3

4

5

4.70

4.7000

0.6580

บทความ
/คน

3

0.50

5.0000

0.1500

ชิ้ นงาน

5

51

5.0000

0.2500

คําขอ/คน

3

0.000 0.025 0.050 0.075 0.100

0.300

5.0000

0.1500

เท า

17

111

112

113

114

115

125

5.0000

0.8500

หลั ก สู ตร

3

9

11

13

15

17

15

4.0000

0.1200

ราย

5

800

990

1416

5.0000

0.2500

ราย

4

49

50

56

5.0000

0.2000

0.250 0.275 0.300 0.325 0.350

37

40

43

46

49

1000 1100 1200
51

52

53

15

4.4700

2.1 ระดับความสํา เร็จของการใช ผลการสํา รวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการให บริการ
2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจ ในการให บ ริก าร
2.3 รอยละของระดับความเชื่ อมั่นตอคุณภาพและการ
ให บริก าร
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.2000

รอยละ
รอยละ

5
5

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

88.10
88.95

4.6200
4.7900

0.2310
0.2395

3.1 รอยละของการเบิ กจายตามแผนการใช จายเงิน

รอยละ

5

80

85

90

95

100

91.34

3.2680

0.1634

เท า

5
15

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.2213

5.0000
4.6167

0.2500

ระดับ
ระดับ

10
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.4250
5

4.4250
5.0000

0.4425
0.2500

น้ําหนักรวม

100

3.2 สั ดส วนรายไดตอรายไดแ ผ นดิน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการ
4.2 ระดับความสํา เร็จในการพัฒนาบุ คลากร

10

4.1340

คาคะแนนที่ได

4.7044
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2556
คะแนน พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556

มิติที่ 1
4.6319
4.6631
4.7600
4.8727
5.0000
4.8800

มิติที่ 2
4.4400
3.9344
5.0000
3.9027
5.0000
4.4700

มิติที่ 3
5.0000
4.5000
5.0000
5.0000
3.9827
4.1340

มิติที่ 4
3.4698
3.6973
4.1050
4.0600
4.2240
4.6167

รวม
4.3108
4.3581
4.6218
4.6323
4.6534
4.7044

5
2551

4

2552
3

2553

2

2554
2555

1

2556

0
มิตท
ิ ี1

มิตท
ิ ี2

มิตท
ิ ี3

มิตท
ิ ี4

รวม

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.8800
ดานการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และการประยุกตใช
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สทน. ไดวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และการ
ประยุกตใช ทั้งดานการเกษตร ผลงานการจัดตั้งศูนยฉายรังสีผลผลิตลําไยสดเพื่อการสงออก ซึ่ง สทน. สามารถ
จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และโครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตร
โดยเทคนิคการใชแมลงที่เปนหมันซึ่ง สทน. สามารถจัดสัมมนาและสรางความเขาใจใหกับคนในพื้นที่นํารองและ
เพาะพันธแมลงวันและผลไมและฉายรังสีใหเปนหมัน
สทน. มี ผ ลงานวิ จั ย ดานวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยีนิ วเคลี ยร เ ผยแพร ในวารสารวิ ชาการ
ระดับชาติและนานาชาติพิจารณาจากวารสารที่อยูใน Science Citation Index Expanded (SCIE) หรือ Social
Science Citation Index (SSCI) หรือที่มี Impact factor ทั้งหมด 20 เรื่อง ซึ่งมีเจาหนาที่ สทน. ที่ปฏิบัติงานใน
Role Profile วิจัยและพัฒนาของ สทน. ทั้งหมด 40 คน
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สทน. มีการนําผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลดตนทุน
การผลิต ลดหรือแทนการนาเขา ลดคาใชจายดานสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ทําผลิตภัณฑใหม แกปญ หาทางเทคนิค นําไปวิจัยและพัฒนาตอยอด หรืออื่นๆ
ตามวัตถุประสงคของผูใชประโยชน ซึ่งมีผลงานทั้งหมด 53 ชิ้นงาน
สทน. มี จํานวนทรัพยสินทางปญ ญา 5 ประเภท คือ สิท ธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, ผังภูมิวงจรรวม,
คุม ครองพันธุพืช และความลับทางการคา ที่ยื่นขอรับความคุมครอง ทั้งหมด 4 ทรัพยสิน
ดานการใหบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร และผลิตภัณฑไอโซโทปรังสี
สทน. ใหบริการเทคโนโลยีนิวเคลียรและผลิตภัณฑไอโซโทปรังสี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่ง
สามารถสรางมูลคาทางตรงไดมากกวา 55 ลานบาท และสรางมูลคาทางออมไดมากกวา 40 ลานบาท

 การผลิตและบริการสารไอโซโทปรังสี โดยเฉพาะการใชประโยชนสารไอโซโทปรังสี
ทางการแพทยสําหรับผูปวยที่ตองรับการบําบัดรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยดวยสาร
ไอโซโทปรัง สี โดยสารไอโซโทปรั งสีที่ ผลิ ตนั้นจะตองผานการควบคุม คุณภาพ โดย
อางอิงตามมาตรฐานสากล

 การใหบริการฉายรังสีแกมมาตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
ตามวัตถุประสงคตาง ๆ เชน การยับยั้งการแพรพันธุของแมลงในผลิตผลการเกษตร
การกําจัดเชื้อจุลินทรียและปรับปรุงคุณภาพอาหาร การลดเชื้อจุลินทรียในเครื่องเทศ
สมุนไพร และการปลอดเชื้อในอุปกรณการแพทย

 การฉายรั ง สี อั ญ มณี ด ว ยรั ง สี นิ ว ตรอน รั ง สี แ กมมา และการให บ ริ ก ารวั ด
กัมมันตภาพรังสีในอัญมณี

 การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร การประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียร เพื่อสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิ ต การส งออก บริ การตรวจสอบและออกใบรับ รองความ
ปลอดภัยทางรัง สี ของหี บ ห อสํ าหรั บ การขนส ง สารกั ม มันตรั ง สี บริ การตรวจสอบ
อุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา การประเมินรังสีประจําบุคคล การตรวจวิเคราะห
หอกลั่นโรงกลั่นน้ํามัน บริการวิเคราะหแรธาตุ การวัดกัมมันตรังสีในตัวอยางสินคา
สงออก ดานความปลอดภัยทางรังสีและสิ่งแวดลอม และไดรับการยอมรับในระดับ
สากล สามารถแขงขันกับนานาประเทศ

 การบริการจัดการกากกัมมันตรังสีใหแกผูใชสารกัมมันตรังสีทั่วประเทศ ทั้งหนวยงาน
ภายใน สทน. และหนวยงานภายนอกตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีการ
ใหบริการตรวจกัมมันตภาพรังสีในน้ําทิ้ง บริการตรวจวัดการปนเปอนสารกัมมันตรังสี
เพื่อความปลอดภัยตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
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ดา นการให บ ริ ก ารทางวิช าการ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น และถ า ยทอดเทคโนโลยีท างด า น
วิทยาศาสตร นิวเคลียร ตลอดจนการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร
สทน. ใหบ ริก ารทางวิชาการ สง เสริม และสนับ สนุน และถายทอดเทคโนโลยีท างดานวิทยาศาสตรนิวเคลี ยร
ตลอดจนการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียร โดยมีสถานประกอบการ,
ชุมชนและสถานศึกษา เขารับบริการ ทั้งหมด 33 ครั้ง โดยมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสูตร
ดานการวิจัยและใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนดานความ
ปลอดภัยนิวเคลียร การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม และการปองกันอันตรายจากรังสี สทน. วิจัยและใช
ประโยชนจ ากพลั งงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เ กี่ยวของ ตลอดจนดานความปลอดภัยนิวเคลี ยร การตรวจวัด
ปริ มาณรั งสี ในสิ่ งแวดลอ ม และการป องกันอันตรายจากรัง สี โดยมีจํ านวนผูไดรับ ประโยชนจ ากการถายทอด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1,416 ราย และมีหนวยงานที่นําผลงานวิจัย สทน. ไปใชประโยชนทั้งในเชิง
พาณิชยและเชิงสาธารณประโยชนทั้งหมด 56 ราย ซึ่งมีทั้งหนวยงานราชการ, มหาวิทยาลัย และหนวยงานเอกชน
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 4.4700
สทน. ไดม อบหมายให ห นวยงานภายนอกดํา เนินการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใชบ ริ ก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย สทน. ไดเลือกประเมินผลใน 3 ดาน โดยแบงระดับความพึง พอใจตั้ง แต
มากไปนอยเทียบเปนระดับ 1 – 5 ไดแก ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เมื่อพิจารณาผลการสํารวจในภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของ สทน. ในภาพรวมอยูในระดับพอใจคิดเปนรอยละ 88.10 และมีความเชื่อมั่นตอคุณภาพและการใหบริการอยู
ที่รอยละ 88.95
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.1340
สทน. เบิกจายงบดําเนินงาน จํานวน 400,393,300.47 บาท จากเงินงบดําเนินงานที่ สทน. ไดรับ
การจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 438,374,800 บาท คิดเปนรอยละ 91.34 ซึ่งการเบิกจายของ สทน.
ถือ วาดีก วาเป าหมายที่ กําหนดไว (เปาหมายที่กําหนดคือ รอยละ 90 สําหรับการเบิกจายงบประมาณ)
สทน. ประเมินสัดสวนรายไดเ ปรียบเทียบกับ งบประมาณที่อ งคก ารมหาชนไดรับ จากสํานัก
งบประมาณ เพื ่อ พัฒ นาศัก ยภาพในการบริห ารจัดการงบประมาณดวยตนเองขององคก ารมหาชน ซึ ่ง ใน
ปง บประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบัน มีร ายไดทั ้ง หมด 97,012,34.24 บาท จาก รายไดแ ผน ดิน ที ่ไ ดร ับ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 25556 438,374,800 บาท เปนสัดสวนรายไดตอรายไดแผนดิน เทากับ 0.2213
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.6167
ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา

9
องคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรั บการวางรากฐานให มีศัก ยภาพในการพัฒ นาอยางตอ เนื่อ งภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมินในที่ นี้ใหความสําคัญ กับการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลและการกํ ากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการส ง เสริ มให มีก ารกํ ากั บ ดูแลที่ดี และการสนับสนุนให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
การใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมหรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเดิม
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานทีส่ ําคัญ
การรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
การสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม = 5)

70
20

5.0000

17.5

2.8571

5

1.0000

10
17.5
30

5.0000
5.0000

20

5.0000

10

5.0000
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ระดับการพัฒนาดานการกํา กับดูแ ลกิ จการและการพัฒนาองคการ = 4.4250 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
2.2 การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการ

5
4
3
2
1
0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการ
ติดตามผลการดําเนิน งานขององคการ
มหาชนรายไตรมาส

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอ
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรงใส

1.4 การเขารว มการประชุมของ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารมีการพิจ ารณากําหนดแผน ทิ ศทาง กลยุทธ นโยบาย โดยการ
ประชุม พิจ ารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบั ติง านประจํ าป ดําเนินการไดแลวเสร็จ ภายในสิ้ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ สทน. ไดจัดทําแผนงาน
ประจํ าปเ กี่ยวกั บระบบการบริ หารจัดการที่สํ าคัญ เชน เรื่ อง การตรวจสอบภายใน การพิ จารณารายงานดาน
การเงินและรายงานดานภารกิจหลัก ที่มีการรายงานคณะกรรมการครบทุกไตรมาสซึ่งคณะกรรมในความเห็นหรือ
ขอ เสนอแนะ ซึ่ ง มี ก ารควบคุม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ยง และการจั ด การทรั พ ยากรบุ คคลที่ ร ายงานต อ
คณะกรรมการไมครบทุกไตรมาส ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ไมพบการสงรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐในตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
- คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการเขาประชุม โดยมีจํานวนคณะกรรมการเขา
รวมเกินรอยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด จํานวน 10 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้งคิดเปนรอยละ
91.73
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- องคการมหาชนมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอองคการมหาชนทั้งในดาน
การเงินและไมใชการเงิน (ดานภารกิจ หลัก ) อยางถูก ตองเชื่อ ถือ ไดในรายงานประจําปง บประมาณ โดยมี การ
เปดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห ทั้งในดานการเงิ นและไมใชการเงิ น ถึงสาเหตุก ารเปลี่ยนแปลงของตัวเลข
ที่สําคัญ พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแกไข
- องคการมหาชนมีการเปดเผยงบการเงิน โดยประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 และ
เว็บไซตขององคการมหาชนมีการเผยแพรประวัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน พรอมทั้งโครงสรางของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ไดครบทุกคณะ
และมีการเปดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธขององคการมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
สทน. จัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของคณะกรรมการ ตัวอยางกิจกรรม
ไดแก การจัดกิจกรรมประกอบดวยการอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่
เกี่ยวของกับองคก าร โดยมี เนื้อหาสาระของกิ จกรรมสอดคลองกับภารกิจ หลักขององคการ และมีการรายงาน
สรุปผลของการจัดกิจกรรมและนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนกับงานขององคการมหาชน

4. จุดเดน / พัฒนาการทีด่ ีขององคการมหาชน
1) สทน. สามารถจัดทําโครงการ จั ดตั้งศูนยฉายรั งสีผ ลผลิตลํ าไยสดเพื่อ การสง ออกจัง หวัด
เชียงใหม ซึ่งมีการเตรียมพรอมตามแผนเปนอยางดี เพื่อสงเสริมกาสงออกออกลําไยใหเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
2) สทน. สามารถดําเนินงานตามพันธกิจหลักไดสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่ไดกําหนดไวดังจะเห็น
ไดจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 เปนสวนมาก เชน บทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานชาติ, ผลงานดานวิทยาศาสตรที่สามารถนําไปใชประโยชน, จํานวนทรัพยสินทางปญญาที่ยื่นขอ
คุม ครอง, สัดส วนผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั งคมตอ งบประมาณที่ไดรั บ , บุ คลากรและหนวยงานที่ ไดรั บ
ประโยชนจากการถายทอดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ การใหบริการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร
การถายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียรใหกับชุมชน สถานศึกษา รวมถึงภาคธุรกิจนําไปตอยอดและใชประโยชน เปนตน
3) ผูบริหาร และบุคลากรของ สทน. ไดใหความสําคัญของการดําเนินการตามตัวชี้วัด มีสวนรวม
ในการติดตามผลอยางใกลชิด รวมทั้งมีการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ สทน.
4) ดานการพั ฒ นาองคก าร สทน. ประชุม พิ จ ารณาเนื้อ หาของแผนยุ ท ธศาสตร และแผน
ปฏิบัติงานประจําป ดําเนินการไดแลวเสร็จกอนสิน้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อยางนอย 1 เดือน, คณะกรรมการให
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ความรวมมือในการเขารวมประชุมเปนอยางดี นอกจากนี้ การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและ
ไมใชการเงิน ในรายงานประจําป หรือ website เปนไปอยางครบถวน

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สทน. ควรพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลการนําผลงานทางวิชาการของ สทน.ไป
ใชประโยชนใหเปนระบบยิ่งขึ้น โดยใหสามารถตรวจสอบยอนหลังไดวางานวิชาการที่ไดดําเนินการในปที่ผานมามี
การนําไปใชประโยชนอยางไรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2) ประเด็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตองบประมาณที่ไดรับของ สทน. ยัง
มีประเด็นความเกี่ยวโยงผลการดําเนินงานของ สทน. กับมูลคาที่เพิ่มขึ้นทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากการตรวจประเมิน
พบวา บางบริการที่ สทน. ใชในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเปนรายการสินคาที่ไมสามารถ
เปรียบเทียบเชิงมูลคาเพิ่มได เชน การสงออกสินคาบางชนิดที่จําเปนตองผานบริการตรวจรังสีจาก สทน. กอนจึง
จะสามารถสงออกไดนั้น สทน. ไดนํามูลคาสินคาทั้งหมดมาประเมินเปนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไม
สอดคลองกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในรายการอื่น ที่ใชวิธีเปรียบเทียบระหวางรายการ
สินคาที่ผ านบริ การทางรั งสี แล วมู ลคาเพิ่ม กวาสินคาที่ไมไดผ านบริ ก ารรัง สีอ ยางไร เป นตน ดังนั้น สทน. ควร
พิจารณาหาแนวทางการประเมินผลทางเศรษฐกิจที่มีชัดเจนและเปนหลักเกณฑเดียวกันทั้งหมดในการประเมินผล
ทุกรายการที่บริการจาก สทน.
3) การเบิ ก จ า ยตามแผนการใชจ า ยเงิ น สทน. ควรดํ า เนิ นการทบทวนการเบิ ก จ า ยเงิ น
งบประมาณที่ผานและวิเคราะหถึงสาเหตุของความลาชา จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงและเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหรวดเร็วขึ้นเพื่อใหไดตามเปาหมาย
4) ควรปรับปรุงใหมีการรายงานการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ
เสนอตอคณะกรรมการครบทุกระบบ อยางนอย 3 ครั้งตอป
…………………………………..

