รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
เนื่องจากการดําเนินกิจการของรัฐทางด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา การปฏิบัติการและบริการ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์จะต้องกระทําโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อให้การ
บริการด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งการ
ให้บริการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้น โดยแยกออกมาจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในปี
พ.ศ. 2549 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) วิจั ยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่ นที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4 ผู้อํานวยการ : นายสมพร จองคํา
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
คณะกรรมการ
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

3. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ
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คณะกรรมการ

ตําแหน่ง

5. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

6. เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรรมการ

7. นายธัชชัย สุมิตร

กรรมการ

8. นายวิรุฬห์ สายคณิต

กรรมการ

9. นายประสาท สืบค้า

กรรมการ

10. ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง เจ้าหน้าที่รวม 206 อัตรา

กรรมการและเลขานุการ

3

1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1) วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ใหม่ ๆ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2) ให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ และด้ า นความปลอดภั ย ทางรั ง สี ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
3) บริหารจัดการการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยและอุปกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ
5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คําปรึกษาแนะนําการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับและประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ
6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการและการวิจัยพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) สร้างเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมุ่งแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และเร่งด่วนของประเทศ รวมทั้งรองรับปัญหาของประเทศในอนาคต
2) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พัฒนาระบบบริหาร และกฎระเบียบ ให้
ทันสมัยเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ความรู้ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในอนาคต สู่การบริการประชาชน การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และ
ประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างผลผลิต บริการ และรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.6218 คะแนน อยู่ในระดับดีกว่า
เป้าหมายมาก โดยมิติที่ได้คะแนนสูงสุดมี 2 มิติ ได้แก่ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ และมิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากันคือ 5.0000 ในมิติที่ 2 สทน. ได้มอบหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในมิติที่ 3 สทน.
ได้เบิกจ่ายงบดําเนินงาน จํานวน 150,572,028.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.06 และเบิกจ่ายงบลงทุน จํานวน
153,670,752.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.49 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ มิติที่ได้คะแนนรองลงมา คือมิติที่ 1
ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 4.7600 และมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องค์การ ได้คะแนน 4.1050
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. 2553
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

50%

4.7600

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

5.0000

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

10%

5.0000

การกํากับดูแลกิจการและ
มิติที่ 4
การพัฒนาองค์การ

28%

4.1050

รวมทุกมิติ

98%

4.6218

มิติที่ 1

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. 2553
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบบูรณา
การ Solution based research ที่เพิ่มขึ้น
1.2 จํานวนคะแแนนรวมของบทความ/ผลงานวิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับประเทศและ
นานาชาติ
1.3 จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษา ที่นํา
ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไป
ใช้งานหรือใช้ประโยชน์
1.4 ประเภท/ชนิดของงานบริการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์และ
ผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสีที่เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2553
1.5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก
1.6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนการให้บริการทางเทคโนโลยี
นิวเคลียร์และผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.7 จํานวนหน่วยงาน/องค์กร/เอกชน ที่ใช้บริการรายใหม่
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
ที่เพิ่มขึ้น
1.8 จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1.9 จํานวนประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ดีขึ้น
1.10 จํานวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตาม
ประเมินผล
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553
3.1.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
3.1.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนา
องค์การ
4.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการจัดทําระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

50

ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.7600

โครงการ

6

5

6

7

8

9

9

5.0000

0.3061

คะแนน

6

166

173

180

187

194

200

5.0000

0.3061

ราย

6

22

25

28

31

34

32

4.3333

0.2653

ประเภท

4

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2041

ระดับ

2

1

2

3

4

5

4.50

4.5000

0.0918

ร้อยละ

4
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1,012
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99.49

5.0000

0.2551

ระดับ

28
18 **

1
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4

5

4.39

4.1050
4.3856

0.8055

ระดับ

10

1

2

3

4

5

3.6

3.6000

0.3673

น้ําหนักรวม

98 **

ค่าคะแนนที่ได้

หมายเหตุ: * ปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ เนื่องจากมิได้ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนด (แบบสอบถามและผลการประเมินจะต้องมีการเสนอและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร)
** ปรับลดน้ําหนักประเด็นย่อยที่ใช้ในการประเมิน 2.2.1 เรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เนื่องจากการเสียชีวิตของประธานกรรมการบริหาร
(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) ทําให้น้ําหนักรวมไม่เต็ม 100

4.6218
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2553
คะแนน พ.ศ.
2551
2552
2553

มิติที่ 1
4.6319
4.6631
4.7600

มิติที่ 2
4.4400
3.9344
5.0000

มิติที่ 3
5.0000
4.5000
5.0000

มิติที่ 4
3.4698
3.6973
4.1050

รวม
4.3108
4.3581
4.6218

5
4
2551

3

2552
2

2553

1
0
มิตท
ิ ี่ 1

มิตท
ิ ี่ 2

มิตท
ิ ี่ 3

มิตท
ิ ี่ 4

รวม

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 50 ) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7600
ด้านการวิจัยพัฒนา สทน. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และ
การประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการพึ่งตนเอง ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเทคโนโลยีชีวภาพ
และการเกษตร วัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และงานด้านวิทยาการก้าวหน้า
โดยมุ่งเน้นในประเด็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านเภสัชรังสี ด้านอาหาร ด้านการดัดแปลงพันธุ์พืช
ด้านวัสดุศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตามแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
และยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยร่วมกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ
ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนประสานและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลงานวิจัยพัฒนาสําคัญที่ประชาชนสามารถนําไปใช้ หรือได้รับประโยชน์อย่าง
สําคัญ คือ
- การพัฒนาสารเภสัชรังสีเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง โดยการผลิตเภสัชรังสีเพื่อ
วินิจฉัยโรคมะเร็งปอดด้วยเครื่อง PET Scan ซึ่งเป็นการดําเนินงานวิจัยและจัดเตรียมสารเภสัชรังสีสําเร็จรูป ของ
68
Ga-NOTA-RGD หรือ TRI AMINO เพื่อสนับสนุนศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เพื่อใช้ในการตรวจ
วินิจฉัย บอกระยะโรค การวางแผนการรักษา และการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปอด
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- การพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์จ ากผงไหมเพื่อ ใช้ใ นการผลิ ต อาหาร เครื่ อ งสํา อาง และการพัฒ นา
ประสิทธิภาพในการผลิตสารละลายไหม จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมไหม เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร
โดยมีผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปยังอเมริกาให้ความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพมังคุดด้วยฮอร์โมนไหม
ซึ่งจะมีโครงการนําร่องใช้ฮอร์โมนไหมกับมังคุดในพื้นที่ ตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และ อําเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ผลงานวิจัยที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร 1 เรื่องได้แก่
เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตเส้นใยไฟโบรอินที่มีไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เป็นส่วนประกอบ”
ด้านการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน.
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่กลุ่มบุคลากรในสาขาอาชีพต่าง ๆ ภายในประเทศที่ปฏิบัติงาน
ทางด้านนิวเคลียร์ รังสี เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การจัดหลักสูตร ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่บุคลากรในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ สู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสร้างงานสร้างอาชีพสู่กลุ่มบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับพลังงานนิวเคลียร์/รังสี และไม่เกี่ยวข้องกับทางรังสี ดังนี้
- การพัฒนาบุคลากรที่เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น การป้องกันอันตรายจากรังสี การสร้างเสริม
ความชํานาญ : การเลือกใช้เครื่องมือวัดรังสีชนิดต่าง ๆ (แอลฟา บีตา แกมมา และนิวตรอน) การปรับเทียบเครื่องมือ
วัดรังสีและการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี การสํารวจ การตรวจวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสี และการชําระล้าง การ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยกับสารกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก การฝึกปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุทางรังสี
การถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1, 2 การตรวจสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1, 2 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 มีการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านรวมทั้งสิ้นจํานวน 24 หลักสูตร รวม 32 ครั้ง มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
รวม 1,201 คน และจัดหลักสูตรสําหรับพัฒนาบุคลากรภายในสถาบัน จํานวน 7 หลักสูตร รวม 10 ครั้ง มีบุคลากรที่
ได้ รั บ การพั ฒ นา รวม 521 คน จากการจั ด หลั กสู ต รทั้ ง หมดรวม 31 หลั ก สู ต ร จํ า นวน 42 ครั้ ง มี บุ ค ลากร
ภายในประเทศได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางนิวเคลียร์และรังสี รวม 1,722 คน
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน. ได้เสริมสร้าง
ความรู้ให้เกษตรกร ในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
แบบบูรณาการร่วมกันกับกิจกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และหน่วยงาน/บุคลากร/เกษตรกรในพื้นที่ทุกภาค
ของประเทศ เช่น การกําจัดแมลงวันผลไม้ในพื้นที่กว้างโดยใช้เทคนิคการฉายรังสีแมลงวันให้เป็นหมันร่วมกับ
วิธีการอื่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนผลไม้ที่ ต. ตรอกนอง อ.ขลุง จ. จันทบุรี และสวนพุทรานมสด จ. แพร่ การฝึกอบรม
การเพาะเห็ดฟางและการทําหัวเชื้อเห็ดฟางแบบครัวเรือน ภายหลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีการนําความรู้ที่ได้ไป
เพาะเห็ดฟางในระดับครัวเรือนเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในตลาดใกล้บ้าน ในพื้นที่ อ. องครักษ์ จ. นครนายก
การฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ เศษใยไหม (การใช้ผงไหมผสมในเครื่องสําอาง/
อาหาร และการใช้สารละลายไหมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุด ลองกอง ข้าว) และการผลิตไคโตซานจากเปลือก
กุ้งและปู (เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพด พริก มะยงชิด) การฝึกอบรมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง โดยใช้สารละลายไหม
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จ. นครราชสีมา การฝึกอบรมการใช้สารละลายไหมเพื่อพัฒนาคุณภาพลองกองให้แก่เกษตรกรจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ร่วมกับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน.ให้
ความสําคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น
โดยให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงความจําเป็นของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในชีวิตประจําวันของคนเรา สื่อที่ใช้ส่งผ่านความรู้
ไปยังกลุ่มเป้าหมายมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือ สื่อกิจกรรม ในปีที่ผ่านมา สทน.ได้จัดกิจกรรมสําคัญดังนี้ โครงการ
โรงเรียนภาคฤดูร้อนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (summer nuclear camp) เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์และการนําไปใช้ประโยชน์ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อ
มีความรู้และทักษะสามารถผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมกลุ่มเด็กอัจฉริยะ โดยมีกิจกรรมฟังการบรรยาย ดูงาน และ
ทําโครงงาน กิจกรรม “วันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์@school” โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ roadshow ไปตามโรงเรียน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 4 โรงเรียน มีนักเรียนในพื้นที่ อ.องครักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนประมาณ
1,500 คน กิจกรรมประกวด “สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์” เป็นกิจกรรมที่ สทน.ร่วมกับ รายการสมรภูมิ
ไอเดีย ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ในการเปิดโอกาสให้เยาวชนคิดค้นสื่อที่เหมาะสมสําหรับใช้ในการสื่อสารเรื่องการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กิจกรรมครั้งนี้สามารถทําให้ สทน. มีสื่อที่สําหรับการเผยแพร่ได้หลายรายการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเป็นศูนย์เรียนรู้และ
สนับสนุน การเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ภายใต้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ให้แก่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาทิ พนักงาน กลุ่ม
ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มผู้นําชุมชน ผู้นําทางความคิดผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
ด้านความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน. ได้ดําเนินการความร่วมมือเพื่อพัฒนางาน
บริการ และงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ 3 หน่วยงาน อันได้แก่
- ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
อันจะนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวม ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้ร่วมดําเนินการนําสารละลายไหมไปใช้กับนาข้าวของเครือข่ายเกษตรกรชาวนาในภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มพัฒนาอาชีพ ตําบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี เพื่อต่อยอดการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยของสถาบันฯ ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตมังคุด เพื่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา อันจะ
ช่วยเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร
- ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยร่วมกันพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติใน
สาขาการวิ เ คราะห์ ส ารอนิ น ทรี ย์ ใ นตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ของแข็ ง ด้ ว ยเทคนิ ค การก่ อ กั ม มั น ตภาพรั ง สี ด้ ว ยนิ ว ตรอน
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(Instrumental Neutron Activation Analysis : INAA) เพื่อพัฒนาอีกหนึ่งหน่วยวัดฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
การดําเนินงานด้านกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แบ่งเป็น
1) การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรมระหว่างประเทศ
การฝึกอบรมระดับภูมิภาคภายใต้ความร่วมมือ Regional Cooperative Agreement
for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology for Asia
and the Pacific (RCA) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในหัวข้อ Supporting Radiation
Processing of Polymeric Materials for Agricultural Applications and Environmental Remediation
ระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟิกรวมทั้งสิ้น 13 ประเทศ ในการใช้ Radiation technology เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดมลพิษ
โดยการใช้ขบวนการทางรังสีในการย่อยสลายหรือทําให้พอลิเมอร์เกิดการ crosslink เช่น การผลิตพอลิเมอร์อุ้มน้ํา
การปรับปรุงไคโตซานสําหรับเป็น plant growth promoter ซึ่งนับว่าป็นเทคโนโลยีที่สะอาดในการผลิตวัสดุ
ดังกล่าว เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Safety Assessment of
Predisposal Facility ภายใต้โครงการความร่วมมือ Asian Nuclear Safety Network (ANSN) ในหัวข้อ
Radioactive Waste Management Topical Group ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2552 ณ
โรงแรมพลาซ่ า แอททิ นี กรุ ง เทพฯ การประชุ ม ดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การประเมิ น ความปลอดภั ย ใน
ปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสีก่อนการเก็บทิ้งถาวร (Pre-disposal Facilities) และเป็นการเพิ่มมาตรการด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการทํางานแบบเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัยระหว่างประเทศสมาชิก ANSN
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Periodic Safety Review of Research
Reactors ภายใต้โครงการความร่วมมือ Asian Nuclear Safety Network (ANSN) ในหัวข้อ Safety of Research
Reactors Topical Group ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมพูลแมน
คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้าน
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียในเรื่องการพิจารณาความปลอดภัยตามกําหนดของ
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู โดยเฉพาะในเรื่องขอบเขต เนื้อหา และวิธีการในการพิจารณาความปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณู โดยมีการให้ตัวอย่างที่นํามาใช้ได้จริงในระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากนี้ การประชุมยังเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าประชุมมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์จากประเทศสมาชิกในการพิจารณาความ
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยด้วย
2) การฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือกับ Australian Nuclear Science and Technology
Organization (ANSTO)
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สทน. ร่วมกับ Australian Nuclear Science and Technology Organization
และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดการสัมมนาและการฝึกอบรมในหัวข้อ National Awareness Seminar and
Training Course on the Physical Protection and Security Management of Radioactive Sources ขึ้น
ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2553 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในครอบครองให้กับผู้บริการระดับสูงในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของการป้องกันทางกายภาพและการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของสารกัมมันตรังสีให้กับหน่วยงานผู้ใช้สารกัมมันตรังสี ผู้ออกใบอนุญาตและผู้กํากับดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยของสารกัมมันตรังสี
3) การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีครั้งที่ 54 ของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2553 ณ สํานักงานใหญ่ ทบวงการฯ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย
สทน. ได้สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล รวม 4 เรื่อง มีข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรม
ร่วมระหว่างองค์กรการวิจัยมหาวิทยาลัยและเอกชน รวม 2 เรื่อง
ด้านการบริการเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
- การบริการด้านการผลิตและบริการสารไอโซโทปรังสี โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สารไอโซโทป
รังสีทางการแพทย์ สําหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการบําบัดรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยด้วยสารไอโซโทปรังสี โดยสาร
ไอโซโทปรั ง สี ที่ ผ ลิ ต นั้ น จะต้ อ งผ่ า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพ โดยอ้ า งอิ ง ตามมาตรฐานสากลของทั้ ง ยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกา European Pharmacopoeia และ United States Pharmacopoeia) สทน. ได้ให้บริการผลิต
และสนั บ สนุ น สารละลายไอโอดี น ไอโอดี น 131 แคปซู ล ชนิ ด ตรวจวิ เ คราะห์ ไอโอดี น 131 แคปซู ล ชนิ ด
บําบัดรักษา สารประกอบสังเคราะห์ ฟอสฟอรัส 32 ซามาเรียม 153 อีดีทีเอ็มพี รวม 106,749 มิลลิคูรี และ
สารประกอบสําเร็จรูปเทคนิเซียม 5,278 ขวด แก่โรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 32,135 ราย สามารถลดการนําเข้าและสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 2,000 ล้านบาท
และสทน. ยังได้เพิ่มชนิดการให้บริการเภสัชภัณฑ์รังสีพร้อมใช้ (Unit dose) มากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้รับบริการ ดังนี้
99m
Tc-DTPA ถ่ายภาพสมอง, ตรวจอัตราการกรองของไตทางโกลเมอรูลาร์
99m
Tc-MAA ตรวจวินิจฉัยปอด
99m
Tc-DMSA ตรวจวินิจฉัยการอักเสบของเนื้อไต
99m
Tc-Phytate ตรวจวินิจฉัยตับ, ม้ามและปอด
99m
Tc-DISIDA ตรวจวินิจฉัยทางเดินน้ําดี
99m
Tc-ECD
ตรวจวินิจฉัยการไหลเวียนของเลือดในสมอง
99m
Tc-MIBI ตรวจวินิจฉัยการไหลเวียนของเลือดในกล้ามเนื้อหัวใจ, ตรวจวินิจฉัยเนื้องอก
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- การบริการฉายรังสี ได้ให้บริการฉายรังสีอาหารและผลไม้เพื่อการส่งออกให้บริการฉายรังสี
อาหารและผลไม้เพื่อการจัดจําหน่ายและการส่งออก ด้วยรังสีแกมมาตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2008 ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การให้บริการฉายรังสีผ ลไม้ 6 ชนิดเพื่อการส่งออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา การยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงในผลิตผลการเกษตร การกําจัดเชื้อจุลินทรีย์และปรับปรุงคุณภาพ
อาหาร การลดเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องเทศ สมุนไพร และการปลอดเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การฉายรังสีรวมประมาณ 400,000 กิ โลกรัม ทําให้ประเทศสามารถส่ งออกสิ นค้าดั งกล่ าวสร้างรายได้ใ ห้กับ
ประเทศกว่า 4,000 ล้านบาท
- การบริการฉายรังสีอัญมณี สทน. ได้ดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสี
เพื่อการส่งออก โดยการนําเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการฉายรังสีเพื่อเพิ่มมูลค่าอัญมณี ลดขั้นตอนการนําเข้า
ส่งออกที่ยุ่งยาก รวมถึงลดการสูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศสําหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าประมาณ
1,500 ล้านบาท / ปี โดยโครงการนี้จะลดขั้นตอนการนําเข้าและส่งออกจากเดิมเหลือเพียง การนําเข้าพลอย
เนื้ออ่อนที่เป็นวัตถุดิบจากต่างประเทศมา คัด , เจียรไน, ฉายรังสี และขึ้นตัวเรือนในประเทศ แล้วจึงส่งออกไปขาย
ยังต่างประเทศเป็นขั้นตอนสุดท้าย นอกจากจะลดการสูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล
และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในการที่เป็นแหล่งผลิตและแหล่งจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่มี
คุณภาพ ที่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อีกด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สทน. ได้ให้บริการฉายรังสีอัญมณี
เพื่อการส่งออก จํานวน 85.64 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 300 ล้านบาท
- การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ สทน. ได้ให้บริการด้านเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ บริการตรวจสอบ
และออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อสําหรับการขนส่งสารกัมมันตรังสี บริการตรวจสอบอุปกรณ์
ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา บริการประเมินรังสีประจําบุคคล บริการตรวจวิเคราะห์หอกลั่น โรงกลั่นน้ํามัน บริการ
วิเคราะห์แร่ธาตุ บริการวัดกัมมันตรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออก เช่น ข้าว น้ําตาล แป้งมันสําปะหลังและอาหาร
กระป๋อง รวมกว่า 16,000 รายการทําให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าสร้างรายได้ให้ประเทศกว่าปีละ 4,000
ล้านบาท
- การบริการจัดการกากกัมมันตรังสี สทน. ให้บริการจัดการกากต้นกําเนิดรังสีปิดผนึก กากรังสี
ของแข็งกากรังสีของเหลว และการบริการขนส่งและถอดกากต้นกําเนิดรังสีเพื่อการเคลื่อนย้ายกากกัมมันตรังสีจาก
หน่ ว ยงานผู้ ใ ช้ วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี เช่ น โรงพยาบาล โรงงานอุ ต สาหกรรม สถาบั น /สถานศึ ก ษาที่ ทํ า การวิ จั ย
นอกจากนี้ สทน. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีและการจัดการอย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้
เข้าใจหลักการและวิธีประเมินความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตลอดจนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
กระทบทางรังสีในสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีของประเทศ
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าํ หนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สทน. ได้มอบหมาย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการสํารวจปรากฏว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ สทน. ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 82.21
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ผลการสํารวจความพึงพอใจงานบริการ พบว่า ผู้รับบริการของ สทน. มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของหน่วยงานใน สทน. เรียงจากระดับความพึงพอใจมากไปน้อย ได้แก่ ศูนย์ฉายรังสี (ร้อยละ 84) ศูนย์
ไอโซโทปรังสี (ร้อยละ 83.50) ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี (ร้อยละ 82.75) ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี (ร้อยละ 81.50)
ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ร้อยละ 80.75) และกลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ร้อยละ 80.75)
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าํ หนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สทน. เบิกจ่ายงบดําเนินงาน จํานวน 150,572,028.10 บาท จากเงินงบดําเนินงานที่ สทน. ได้รับ
การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งหมด 153,551,759.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.06 และเบิกจ่ายงบ
ลงทุน จํานวน 153,670,752.53 บาท จากงบลงทุนที่ สทน. ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งหมด
154,457,940.33 บาท คิดเป็นร้ อ ยละ 99.49 ซึ่ ง การเบิก จ่า ยของ สทน. ถือ ว่า ดี ก ว่า เป้ า หมายที่กํา หนดไว้
(เป้าหมายที่กําหนดคือ ร้อยละ 94 สําหรับการเบิกจ่ายงบดําเนินงาน และร้อยละ 75 สําหรับการเบิกจ่ายงบลงทุน)
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 28) ค่าคะแนน
ที่ได้ 4.1050
3.4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20 )
ค่าคะแนนที่ได้ 4.3856
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริ มให้มีการกํากับดู แลที่ดี และการสนับสนุนให้ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงกว่าปีที่แล้วอย่างมาก (ปี พ.ศ. 2552
สทน. มีผลการประเมิน = 3.5870 คะแนน)
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้

1
1.1
1.2
1.3
1.4

ประเด็นการประเมินผล

น้ําหนัก
(แปลงเป็น 90)

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม = 5)

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced scorecard
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

80
10
15
10
10

4.7000
5.0000
2.6200
4.2000
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ประเด็นการประเมินผล
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2

การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดและการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผูบ้ ริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก
(แปลงเป็น 90)

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม = 5)

10

5.0000

10
15
10
10

4.2000
4.1667
5.0000

*
ปรับลดน้ําหนักประเด็นย่อยที่ใช้ในการประเมิน 2.2.1 เรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เนื่องจากการเสียชีวิตของประธาน
กรรมการบริหาร (นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) ทําให้น้ําหนักรวมไม่เต็ม 100

ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.3856 คะแนน
กําหนดใหมีแผน ทิศทาง
กลยุทธ นโยบาย และเปาหมาย
5.0000

สงเสริมความรู

4.0000
3.0000

จัดทําแผนยุทธศาสตร และ
Balanced Scorecard

2.0000

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญ

1.0000
0.0000

เปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

ดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดและการ
กํากับใหมีการประเมินผลงานผูบริหาร
ระดับสูง

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- มีข้อมูลสนับสนุนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง
กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายเพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติงานประจําปี มีรายละเอียดครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
- ในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ สทน. ได้จัดทําแผนงาน
ประจําปีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ อาทิ 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
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- คณะกรรมการได้ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
อย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตลอดจนมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- สทน. ได้จัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ก่อนการประชุมโดยเฉลี่ย 3 วันทําการ
ซึ่งร้อยละ 90 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ประชุมทุกเดือน เพื่อมอบหมายนโยบายและติดตามผลการดําเนินงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- สทน. จั ดให้มีกิจ กรรมเพื่อพั ฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ ตัว อย่า ง
กิจกรรม ได้แก่ การเดินทางไปดูงาน ณ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ St. Laurent ณ สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส และทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน
2553 โดยมีการหารือในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการขอให้ทบวงการพลังงานปรมาณูฯ ให้การสนับสนุนทาง
วิชาการและการเจรจาในระดับสูงเพื่อการเตรียมการสําหรับการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย รวมทั้งให้การ
สนับสนุนบุคลากรของไทยให้เข้าไปทํางานในตําแหน่งระดับ Professional ในทบวงการพลังงานปรมาณูฯ ให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบนโยบายให้ สทน.เตรียมดําเนินการสํารวจผลกระทบต่อสุขภาพและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานใน
อนาคต
3.4.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการจัดทําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
(น้ําหนัก ร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.6000
สทน. ได้จัดทําเอกสารขั้นตอนการทํางานด้านคุณภาพของทั้งองค์กร (ทุกกลุ่ม/ศูนย์/หน่วย) รวม
ทั้งสิ้น 84 เล่ม มีการอนุมัติใช้งานเอกสารที่จัดทําและดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครบทุกหน่วยงาน
สําหรับคู่มือคุณภาพ พบว่า ได้รับการอนุมัติให้นํามาใช้ในองค์กรเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 เนื้อหาภายในคู่มือ
ประกอบด้วย บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ สทน. บทที่ 2 แผนผังธุรกิจ บทที่ 3 นโยบายคุณภาพ บทที่ 4 แผนผัง
โครงสร้างองค์กร บทที่ 5 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ บทที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกําหนดในระบบ
มาตรฐานกับเอกสารควบคุมของ สทน.

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) เป็นศูนย์ข้อมูลวิจัยพัฒนานิวเคลียร์และมีศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านนิวเคลียร์พร้อมสําหรับการรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคต
2) ผู้บริหาร และบุคลากรของ สทน. ได้ให้ความสําคัญของการดําเนินการตามตัวชี้วัด มีส่วนร่วม
ในการติดตามผลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ สทน.
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3) มีการรายงานผลการประเมินตนเองและจัดทําเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบตัวชี้วัดส่งให้
สํานักงาน ก.พ.ร. ในรูป E-file ซึ่งช่วยให้เกิดการจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานควรให้ความสําคัญในเรื่องอัตราการใช้งาน (Utilization Rate)
ของเครื่องมือและอุปกรณ์หลักต่าง ๆ เพื่อเสริมกับ และ/หรือ ทดแทนตัวชี้วัด “จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน/
สถานศึกษา ที่นําผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์”
2) ตั ว ชี้ วั ดผลการดํ า เนิ น งานควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลกระทบในแง่ บ วกจากโครงการเพิ่ ม
ศักยภาพการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก เช่น “การประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทเอกชน” หรือ “มูลค่าเพิ่ม
จากการฉายรังสีเพื่อทดแทน” “ระดับความสําเร็จในการดําเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอัญมณีฉายรังสี
เพื่อการส่งออก” เป็นต้น
3) ตัวชี้วัด “จํานวนคะแนนรวมบทความ/ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ระดับประเทศและนานาชาติ” ควรจะแยกเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับบทความ/ผลงานวิจัยของสถานศึกษาที่มาใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือของสถาบัน และ บทความ/ผลงานวิจัย จากนักวิจัยภายในสถาบันเอง
4) การวิเคราะห์ผลจากตัวชี้วัด “จํานวนประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี และโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ดีขึ้น” จะเกี่ยวข้องกับการทํางานร่วมกับหน่วยงานก่อสร้างและผลิต
ไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ควรมีบทบาทในฐานะผู้ประกอบการและผู้ให้ความเชื่อมั่นเรื่อง
ความปลอดภัยกับภาคประชาชนได้พร้อมกัน เพราะจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือ) นอกจากนี้ควรจะแยกหัวข้อ
เทคโนโลยีแ ละโรงไฟฟ้ า นิว เคลี ย ร์ อ อกจากกัน เนื่ อ งจากประโยชน์ ข องเทคโนโลยี นิว เคลียร์ มี ทั้ง การแพทย์
(Medical Applications) การสํารวจและขุดเจาะ (Oil and Gas Exploration) การเกษตร (Food Processing)
ด้านโบราณคดีและธรณีวิทยา (Archeology and Geology) เป็นต้น
5) ในการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ คณะกรรมการบริหาร
สทน. ควรให้ความสําคัญกับการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ รวมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน แก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแล อย่างสม่ําเสมอ ทุกไตรมาส และควรเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญในรายงานประจําปีให้ครบถ้วน อาทิ ประวัติคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น
6) นอกจากตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการจัดทําระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2008 แล้ว สทน. ควรจะคํานึงถึง ISO/TC 85 (Nuclear Energy, Nuclear Technologies และ
Radiological Protection)
…………………………………..

