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กา
ร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.  

เป็นหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวตักรรม ทีม่หีน้าทีว่จิยัและพฒันางานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นิวเคลียร์ของประเทศ รวมทั้งน�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์แก ่
ภาคเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบของบริการต่างๆที่ท�าให้กับ 
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและสุขภาพ/การแพทย์ และสนับสนุน 
การก�ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาคนที่เป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติชุดปัจจุบัน  
ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของสถาบันฯ 

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สทน. ได้ติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานเพื่อให้กิจการ
ของ สทน. ด�าเนนิการต่อไปได้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะงานบรกิารเพือ่สนบัสนนุภาคธุรกจิและ
อุตสาหกรรม ในขณะที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น 
งานบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบ งานบริการฉายรังสี งานผลิตสารไอโซโทปรังส ี
งานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี ในปี 2563 สทน. สร้างรายได้จากงานบริการเป็นจ�านวน 
135 ล้านบาท 

ปัจจุบัน สทน. ยังมีโครงการส�าคัญ ซึ่งต้องเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ได้แก่  
1) โครงการจัดซ้ือเครื่องไซโคลตรอน พร้อมระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี 1 ระบบ ซ่ึงอยู่
ในขั้นตอนการติดตั้งและทดสอบระบบ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 โครงการ 
ไซโคลตรอนฯ นี้ นอกจากจะสร้างประโยชน์อย่างยิ่งในการผลิตไอโซโทปรังสีใหม่ๆ เพื่อการ
วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งแล้ว ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่ส�าคัญของประเทศด้วย  
2) โครงการการพัฒนาเครื่องโทคาแมค หากโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถสร้างบุคลากร 
การวจิยัเทคโนโลยชีัน้สงูด้านพลาสมาและฟิวชัน่ เพือ่สร้างนวตักรรมเพือ่สนบัสนนุความเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไปได้ 

ในฐานะประธานกรรมการ สทน. กระผมขอขอบคุณ ทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของ สทน.  
ทุกท่าน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่มุ่งม่ัน ทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ ปฏิบัติงาน
อย่างเตม็ความสามารถในช่วงวกิฤตจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า  
2019 (โควิด-19) ด�าเนินการให้ สทน. ธ�ารงความพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและ 
ยังคงด�าเนินงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกของ
การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ



ANNUAL REPORT 2020
THAILAND INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY (PUBLIC ORGANIZATION)

6

ในปี พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมาถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ มากมาย  
โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สิ่งส�าคัญที่จะต้องปฏิบัติ
คือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การปรับวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สทน. รวมถงึเป้าหมายต่าง ๆ  ทีจ่ะต้องขบัเคล่ือนไปข้างหน้าพร้อมๆ กบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ ้
นตลอดเวลา เป้าหมายในอนาคตของ สทน. จะเติบโตมากข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นการเตรียม 
ความพร้อมเพือ่รองรบัการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ จงึเป็นเรือ่งทีผ่มให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิง่ 
โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการท�างานของสถาบัน และขั้นตอนการด�าเนินงานภายใน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม โดยได้น�าเรื่อง Digital Transformation และวัฒนธรรมความปลอดภัย  
มาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานให้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา สถาบันจะได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ แต่กไ็ด้ความร่วมมอืร่วมใจจากบคุลากร สทน.ทกุท่านทีช่่วยกันขับเคล่ือน
ภารกจิงานให้ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายของสถาบนั ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการวจิยั
และการพัฒนา, การบริการ, การบริหารงานต่างๆ 

ผมได้มุ่งเน้นการด�าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนรากฐานแห่งความยั่งยืน และ 
บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เข้ากับการด�าเนินงานของ สทน. เพื่อสร้างสรรค์ 

ผลการด�าเนินงานที่ดีในทุกๆ ด้าน ผมให้ความส�าคัญในเรื่องการดูแลสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชุนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได ้
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบๆ สทน. ซึ่งชุมชนเหล่านี้เปรียบเสมือน
ครอบครัวของเรา

ในนามของ สทน. ผมขอขอบคุณบุคลากร สทน. ทุกท่าน ลูกค้า รวมถึง 
หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา และในปี  

พ.ศ. 2564 หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการ
สนบัสนนุการด�าเนนิการในด้านต่างๆ ของสทน. เพือ่ให้บรรลสุูเ่ป้าหมาย 
ต่อไป

สา
รจ
าก
ผู้อ
�าน
วย
กา
ร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์
ผู้อ�านวยการ
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ผู้บริหาร สทน.

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ 
ดร.ดุสิต เครืองาม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ 
ดร.ธวัช ชิตตระการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน์
กรรมการโดยต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอําพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายศุภกิจ บุญศิริ
กรรมการโดยต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์
ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์

กรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง
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คณะผู้บริหารระดับสูง สทน.

ดร.หาญณรงค์ ฉํ่าทรัพย์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์
ผู้อ�านวยการ

พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
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คณะผู้บริหาร สทน.

นางอังคนันท์ อังกุรรัตน์
ผู้จัดการ

ศูนย์ไฮโซโทปรังสี

นายวราวุธ ขจรฤทธิ์
ผู้จัดการศูนย์ฉายรังสี

นายนิคม ประเสริฐเชี่ยวชาญ
ผู้จัดการศูนย์จัดการ
กากกัมมันตรังสี

นายโกศล มุมบ้านเช่า
ผู้จัดการศูนย์เครื่องปฏิกรณ์

นายฉัตรชัย จรัสฉิมพลีกุล
ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร์และ
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ
ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์

นายคมสิทธิ์ ยุวชิต
ผู้อ�านวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์องค์กร

นางกนกพร บุญศิริชัย
ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีนิวเคลียร์

นางสาวกัญชลิกา เดชะเทศ
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานบริหารจัดการ

นายธนรรจน์ แสงจันทร์
ผู้จัดการศูนย์บริการ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์

นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิง
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานอ�านวยการ

นายคมสิทธิ์ ยุวชิต
ผู้อ�านวยการกลุ่มงาน
พัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์
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พันธกิจ
•	 วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	และการประยุกต์ใช้
•	 ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
•	 ให้บริการทางวิชาการ	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	 ตลอดจนการฝึกอบรม	 และ 
	 พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
•	 วจิยัการใช้ประโยชน์จากพลงังานปรมาณ	ูและสาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนด้านความปลอดภัยนวิเคลียร์	การตรวจวดัปรมิาณรังส ี
	 ในสิ่งแวดล้อม	และการป้องกันอันตรายจากรังสี

ยุทธศาสตร์
•	 สร้างเสริมการวิจัย	พัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่	ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทดแทนการน�าเข้า	แก้ไขปัญหาของ 
	 ประเทศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	และสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
•	 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 ความชื่นชม	 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์	และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
•	 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของสถาบันให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา	 สร้างนวัตกรรมกระบวนการ	 และ 
	 การบริการ	และจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่
•	 พัฒนาองค์กรโดยสร้างบุคลากรให้มีทีมงานที่มีศักยภาพสูง	 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้	 เพิ่มพูนขวัญและก�าลังใจ 
	 ในการปฏิบัติงาน	สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ	และพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของเจ้าหน้าที่
•	 ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันชั้นน�าในการวิจัย ที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ”

ต�่ำกว่ำปริญญำตรี
	 ช	 34	 ญ	 3

ปริญญำตรี
	 ช	 59	 ญ	 80

ปริญญำโท
	 ช	 48	 ญ	 67

ปริญญำเอก
	 ช	 12	 ญ	 19

	 	 รวม	 322

ข้อมูลบุคลากร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
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เคยสงสัยหรือไม่ว่า….
….นักโบราณคดีทราบอายุของโบราณสถาน	และโบราณวัตถุได้อย่างไร
….ท�าไมถึงบอกได้ว่าเครื่องปั้นดินเผาสมัยบ้านเชียงแตกต่างกับสมัยอยุธยา
….ลูกปัดแก้วโบราณต่างจากลูกปัดแก้วปัจจุบันหรือไม่
….พระพุทธรูปส�าริดในห้องพระที่บ้านของเราสร้างขึ้นในสมัยใด
….ข้างในองค์พระพุทธรูปมีอะไรบรรจุอยู่หรือไม่
….ท�าไมถึงแยกความแตกต่างระหว่างโบราณวัตถุกับของเลียนแบบได้
รวมถึงข้อสันนิษฐำนเกี่ยวกับบริบทต่ำง	ๆ	ในอดีต	อำทิ
….ท�าไมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องทองโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา	ถึงมีความก้าวหน้าสูงสุด	เป็นที่ยอมรับถึงความงดงาม	ความ

ละเอียด	ประณีต	จนปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์ของนักเดินทางชาวต่างชาติ
….ท�าไมถึงพบโบราณวัตถุสมัยอยุธยาในหลุมฝังศพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
….ชุมชนโบราณมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกอย่างไร
….มีมนุษย์ชวา	มนุษย์ปักกิ่ง	แล้วประเทศไทยมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อไร	
….บ้านเก่า	บ้านเชียง	ถือเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทย	แล้วในสมัยสุโขทัย	หรืออยุธยา	ยังมีชุมชนที่บ้านเก่าและบ้านเชียง

อยู่หรือไม่	

“มันจะดีแค่ไหนหากทุกค�าถาม สามารถหาค�าตอบได้”

การวิเคราะห์และอนุรักษ์โบราณวัตถุไทยในศตวรรษที่ 20 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ผลงานเด่น
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จากความร่วมมืออันดีในการบูรณาการงานวิจัยภายใต้ข้อ
ตกลงความร่วมมือระหว่าง	 กรมศิลปากร	 (กศก.)	 และสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สทน.	
ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2557	 เป็นจุดเริ่มต้นในการน�าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยนีวิเคลยีร์ทีม่ใีนปัจจบุนัมาใช้วเิคราะห์โบราณวตัถ	ุเพือ่
ให้เกิดความเข้าใจและอธิบายบริบทต่าง	ๆ 	ในอดีตในอีกมิติหนึ่ง	

บ่อยครั้งที่กว่าจะทราบอายุสมัยของโบราณสถานหรือ
โบราณวัตถุ	 นักโบราณคดีต้องเลือกโบราณวัตถุท่ีสามารถใช้
เป็นตัวแทนของแหล่งขุดค้นต่าง	 ๆ	 และส่งไปวิเคราะห์ที่ต่าง
ประเทศ	 ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง	 ท�าให้ไม่สามารถส่งตัวอย่าง
ไปวิเคราะห์เป็นจ�านวนมากได้	 ส่งผลให้การก�าหนดอายุของ
โบราณสถาน	โดยอ้างอิงจากโบราณวัตถุเพียงไม่กี่ชิ้น	อาจจะไม่
ละเอียดเพียงพอและน�าไปสู่ความไม่ชัดเจนของบริบทต่าง	ๆ 	ใน
อดีตได้	สทน.	ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว	จึงได้จัดหาและ
พัฒนาระบบวิเคราะห์เพื่อก�าหนดอายุของวัตถุ	ขึ้นมา	2	เทคนิค	 
คือ	 การวิเคราะห์อายุโดยคาร์บอน-14	 (C-14	 dating)	 แบบ 
สังเคราะห์เบนซีน	 และการวิเคราะห์อายุโดยการเรืองแสง 
ความร้อน	 (TL/OSL	 dating)	 เพื่อในอนาคต	 เราจะวิเคราะห ์
อายุโบราณวัตถุ	 และโบราณสถาน	 รวมถึงชั้นวัฒนธรรมอย่าง 
ถูกต้อง	แม่นย�ามากขึ้นภายในประเทศของเราเอง	

แน่นอนว่า	 การก�าหนดอายุของโบราณวัตถุ	 ไม่ใช่ส่ิงเดียว 
ที่นักโบราณคดีต้องการ	 เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเรื่องราวใน
อดีต	 การศึกษาวิจัยหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์	
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีห่ลากหลาย	จะช่วยเพิม่ความ 

เข้าใจ	เช่ือมโยง	อธิบายสมมตฐิานต่าง	ๆ 	และสะท้อนภาพในอดตี
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	 ไม่เฉพาะในประเทศไทย	 ปัจจุบันท่ัวโลก
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของข้อมูลเชิงลึกด้านประวัติศาสตร์
และโบราณคดีของแต่ละประเทศมากข้ึน	 ประกอบกับการ
คิดค้นกระบวนการและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	สามารถช่วยในการ 
ตอบข้อสันนิษฐานต่าง	 ๆ	 ที่บางครั้งไม่สามารถหาค�าตอบได ้
ในอดีต	ท�าให้เข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	 
การบูรณาการวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดี	 โดยเฉพาะใน
กระบวนการวิเคราะห์โบราณวัตถุ	และการอนุรักษ์หรือการเก็บ
รักษาโบราณวัตถุให้คงอยู่สภาพที่ดี	เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ส�าคัญยิ่งของมนุษยชาติเพื่อส่งผ่านมรดกทางวัฒนธรรมสู่รุ่น
ลูกหลานต่อ	ๆ	ไป	

การรักษาโบราณวัตถุ	 ให้มีความแข็งแรง	 ปราศจากแมลง
และเชื้อรา	และการค้นพบข้อมูลใหม่	ๆ	ทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี	 ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม	ทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	
(Sustainable	Development	Goals)	ที่	8.9	และ11.4	คือการ
มีเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน	 โดยร่วมกันปกป้องมรดก
ทางวฒันธรรมและธรรมชาตขิองโลก	และการจ้างงานทีม่คีณุค่า
ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านทางการท่องเที่ยว	 ซึ่งมี
ผลกระทบทางอ้อมต่อเนื่องถึงเป้าหมายการพัฒนาอื่น	 ๆ	 ของ
ประเทศต่อไป
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ความร่วมมอืระหว่าง	สทน.	ได้ร่วมกบั	กศก.	ทีไ่ด้ด�าเนนิการ
และก�าลังด�าเนินการ	ได้แก่

•	การวเิคราะห์เครือ่งทองและอญัมณโีบราณทีพ่พิธิภณัฑสถาน 
แห่งชาติเจ้าสามพระยา

•	การจ�าแนกลูกปัดแก้วโบราณ
•	การวิเคราะห์พระพุทธรูปส�าริดบนเส้นทางถนนโบราณ
•	การศึกษาองค์ประกอบของปูนปั้นโบราณเทียบเคียงกับ

แผ่นจารึก	
•	การวิเคราะห์โครงสร้างภายในของวัตถุโดยการถ่ายภาพ

ด้วยรังสี
•	การศึกษาผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อการเสื่อมสภาพ

ของโบราณสถาน
•	การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและระดับ 

น�้าทะเลในอดีตร่วมมือกับ	ANSTO
•	โครงการนวัตกรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ

ไทยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี
•	การศึกษาแหล่งโบราณคดีท่ีบ้านบ่อชะอม	 ร่วมกับส�านัก

ศิลปากรที่	5
•	การวเิคราะห์วสัดกุ่อสร้าง	โครงการบรูณะอาคารเจ้าพระยา 

อภัยภูเบศร์	
•	โครงการศกึษาทีม่าของแหล่งน�า้โบราณและบรหิารจดัการ

น�า้ในอดตี	ในพ้ืนทีศ่รมีโหสถ	จงัหวดัปราจนีบรุ	ีปราสาทสด๊กก๊อก
ธม	จงัหวดัสระแก้ว	และเชือ่มโยงถึง	บรเิวณชายแดนไทย-กมัพูชา	
ร่วมกบักองโบราณคด	ีกรมศลิปากร	คณะศลิปกรรม	จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	และศนูย์วจิยัสหวทิยาการ	เฉลมิพระเกียรต	ิ5	รอบ	
พลเอกหญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

•	โครงการการจัดการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
(งบประมาณ	2564-2566)	ประกอบด้วยโครงการย่อยได้แก่

-	การจ�าแนกลักษณะเฉพาะของโบราณวัตถุด้วยเทคโนโลยี

นิวเคลียร์
-	 การเพ่ิมศักยภาพของระบบถ่ายภาพรังสีนิวตรอนของ

ประเทศไทยส�าหรับการตรวจสอบวัตถุโบราณแบบไม่ท�าลาย
-	การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพระบบวเิคราะห์อายโุดยเทคนิค

คาร์บอน-14	และวิธีเรืองแสงความร้อน
-	การศึกษาแนวชายฝั่งทะเลโบราณบริเวณอ่าวไทยตอนใน
-	การอนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของไทยด้วยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
-	 การศึกษาระบบการจัดการแหล่งน�้าโบราณ	 และวัฏจักร

ของน�้าโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์	กรณีศึกษา	บริเวณปราสาท
สด๊กก๊อกธม	จังหวัดสระแก้ว

	 ผลจากการวิจัยมีหลายประเด็นทั้งที่	สอดคล้อง	คือท�าให้
เห็นบริบทในอดีตชัดเจนขึ้น	 เช่น	คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชา	
พระบรมสารีริกธาตุ	ความส�าคัญและคุณค่าของอัญมณีที่น�าเข้า
มาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในสมัยอยุธยา	 เทคนิคการท�าอัญมณี
สังเคราะห์ในอดีต	เทคนิคการสร้างพระพุทธรูปส�าริดแบบ	lost	
wax	 วัตถุดิบที่นิยมใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปวัตถุในแต่ละพื้นท่ี	
ความเชื่อมโยงของพระพุทธรูปส�าริดที่ประดิษฐานในวัดต่าง	 ๆ
เปรียบเทียบกับรูปแบบทางศิลปกรรมและต�านาน	 อย่างไรก็ดี
ผลวิเคราะห์บางอย่างแสดงให้เห็น	ควำมขัดแย้ง	กับสมมติฐาน
ทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอายุ	 หรือการเรียง
ล�าดับเหตุการณ์ในอดีต	 (chronology)	 ท�าให้ต้องทบทวนการ
ตคีวามของบรบิทต่าง	ๆ 	ใหม่โดยอ้างองิจากสมมตฐิานทีพ่สูิจน์ได้	 
เช่น	 อายุของหลุมฝังศพที่บ้านบ่อชะอม	 อ�าเภอกิ่งหางแมว	
จังหวัดจันทบุรี	 ดังนั้น	 การศึกษาวิจัยเชิงลึกด้านประวัติศาสตร	์ 
และโบราณคดีของชาติ	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทักษะความรู้
หลากหลายสาขาวชิา	นอกจากนัน้ความร่วมมอือนัดกัีบหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง	และความรบัผดิชอบในฐานะคนไทยในศตวรรษที	่20	 
จะท�าให้การค้นคว้าวจิยัและรกัษามรดกทางวฒันธรรมของชาติ
คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป
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	 ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	(มูลค่ำทำงตรง)	 ตุลำคม	2562	-	กันยำยน	2563

รายได้จากศูนย์ไอโซโทปรังสี	 		 42,163,017.23	

รายได้จากศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 	55,005,435.72	

รายได้จากศูนย์ฉายรังสี		 		 24,360,432.33	

รายได้จากศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี	 		 7,443,073.37	

รายได้จากฝ่ายบริการวิชาการ	 		 4,196,411.59	

รายได้จากศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือ	 		 1,529,261.12	

รายได้จากกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์			 503,435.00	

รายได้จากผลผลิตวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์	และการพัฒนาโครงการ	 	697,284.46	

รายได้จากการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 	7,253,803.91	

รายได้จากการประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์	 	512,999.88	

รายได้สนับสนุนเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 	969,976.47	

รายได้เงินสนับสนุนการประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์ฯ	 	185,000.00	

รายได้สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	 		 2,360,249.99	

	 รวมรำยได้ทำงตรงจำกกำรให้บริกำร	(บำท)	 	147,180,381.07	

 

	 มูลค่ำทำงอ้อม	(ผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม)	 ตุลำคม	2562	-	กันยำยน	2563

ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

มูลค่าของการรักษาโรคและวินิจฉัยโรคโดยใช้ไอโซโทปรังสี		 	78,789,059.10	

มูลค่าจากการลดความสูญเสียจากการหยุดงาน	 	355,542,940.68	

มูลค่าจากการประหยัดได้จากการน�าเข้า			 63,244,525.85	

ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีนิวเคลียร์	

มูลค่าจากการตรวจประเมินความปลอดภัยของเครื่องก�าเนิดรังสีและความปลอดภัยในสถานประกอบการ	 	199,734,387.34	

มูลค่าจากการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี	 	3,047,628,906.78	

มูลค่าจากการวิเคราะห์สารกัมมันตรังสีในสินค้าส่งออก	 	11,447,606,530.80	

มูลค่าจากงานบริการตรวจสอบหอกลั่น	 		 576,337,545.00	

ศูนย์ฉำยรังสี 

มูลค่าจากงานด้านการฉายรังสีผลิตภัณฑ์	 	395,353,153.27	

มูลค่าเพิ่มจากงานด้านการฉายรังสีอัญมณี	 	728,102,679.50	

ศูนย์จัดกำรกำกกัมมันตรังสี 

มูลค่าจากงานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี	 	1,755,309,841.54	

ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

จ�านวนผู้เข้าร่วมการอบรมของฝ่ายบริการวิชาการ	(จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรม	ปี	2563	จ�านวน	1,297	คน)		 7,782,000.00

ลดมูลค่าการอบรมในต่างประเทศ	(คนละ	20,000	บาท)	(คิดร้อยละ	30	ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด)	 	

	 รวมมูลค่ำทำงอ้อม	(บำท)	 	18,655,431,569.84	

	 รวมมูลค่ำผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม	(บำท)	 	18,802,611,950.92

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ประจ�าปีงบประมาณ 2563 





สรุปผลงานตามยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2563
 ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                  
(หน่วยนับ)

กลยุทธ์/กิจกรรม
 งบประมาณแผ่นดิน (ประมาณการได้รับ)

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2563 รวมทั้งสิ้น 778,898,300 บาท เป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน 
535,723,100 บาท และทุน สทน. 243,175,200 บาท

งบบุคลากร

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ผลงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมใหม่ สามารถทดแทนสินค้าและบริการที่เคยน�าเข้า 
แก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ตัวชี้วัด 1 1.1 สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 จากเป้าหมาย
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของสถาบัน) 

ตัวชี้วัด 2 มีนวัตกรรมหรือบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างน้อย  
1 รายการ/ปี 

ตัวชี้วัด 3  ร้อยละผลงานวิจัยที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50

ตัวชี้วัด 4  4. ร้อยละของจ�านวน MOU ที่มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แนวทางที่ 1.1.1 พัฒนานวัตกรรม บริการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1.1.2. สถาบันมุ่งเน้นการท�า Applied Research

การพัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ 
ด้านไอโซโทปรังสี จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ สารเภสัชรังสีส�าเร็จรูป 
Phytate/ DOTATATE ส�าหรบัติดฉลากกบั Ga-68/ พฒันาเภสชัภณัฑ์
รังสีเพื่อวินิจฉัยโรคโรคพาร์กินสัน/ปรับปรุงสูตรต�ารับของเภสัชภัณฑ์
ส�าเร็จรูป Ethylene dicysteine (EC kit)
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (โครงการ 
ต่อเนื่องจากปี 2562)

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูงและรังสี
นิวตรอน
โครงการพัฒนาข้ึนรูปตะกั่วก�าบังรังสีและรีไซเคิลอะลูมิเนียมส�าหรับ
เป็นวัสดุในการผลิต

โครงการวิจัยที่แก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชน/ประเทศ

เป้าประสงค์ที ่1.2 สถาบนัมเีครอืข่ายด้านเทคโนโลยภีายในประเทศท่ีสนบัสนนุการวจิยั นวตักรรมและ
บริการ  
แนวทางที่ 1.2.1 ผลักดันการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย และนวัตกรรม โดยแสวงหาความต้องการ
ของผู้ประกอบการ ประชาชนและชุมชน ผ่านความร่วมมือในประเทศ  
แนวทางที่ 1.2.2 เชื่อมโยงการวิจัยจนถึงการสร้างบริการและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (ด้วย สทน. 
เองและการใช้เครือข่าย)

1,400,000

200,000

5,094,000

43,000,000

12,000,000

กิจกรรม 1.1.1.1
โครงการ 1

โครงการ 2

โครงการ 3

โครงการ 4

กิจกรรม 1.1.2.1

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมการวิจัย พัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม แก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนา
ของประเทศ 

171,358,000

171,358,000

 159,910,400  204,454,700 
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 ทุน สทน. ขอสนับสนุนเพิ่มเติม

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
 ผลการด�าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

1,500,000

 9,807,000 

 9,807,000  117,527,500  115,840,700 งบลงทนุจากทนุ สทน. เป็นงบผูก 

พันของโครงการ (ไฮไลท์เหลือง) 

จ�านวน 94,675,200 บาท 

ศูนย์ไอโซโทปรังสี

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

ด�าเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 100 จ�านวน 2 รายการ คือ โครงการ
พัฒนาสารเภสัชรังสีส�าเร็จรูป DOTATATE ส�าหรับติดฉลากกับ  
Ga-68 ให้อยูใ่นรปูผงแห้ง, โครงการพฒันากระบวนการผลิตโดยเติม
สารเพ่ิมเนือ้ในสารเภสชัรังสสี�าเร็จรูป Phytate และอกีสองรายการ
ด�าเนินการได้ร้อยละ 80
ด�าเนินการได้จนถึงกระบวนการ ทดสอบinterlab comparison 
คร้ังที ่2 ด้วยตวัอย่างอปุกรณ์หรือเครือ่งมอืแพทย์ทีล่กูค้า/หน่วยงาน 
ภายนอกขอความร่วมมือ
จัดซื้อได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 2563

ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากความไม่พร้อมทางด้านบุคลากร

ร้อยละ 60 การน�าไปใช้ประโยชน์จ�านวน 18 เรื่อง เทียบจากจ�านวน
วิจัยแล้วเสร็จย้อนหลังจ�านวน 30 เรื่อง

ร้อยละ 60 การน�าไปใช้ประโยชน์จ�านวน 18 เรื่อง เทียบจากจ�านวน
วิจัยแล้วเสร็จย้อนหลังจ�านวน 30 เรื่อง

จ�านวน MOU ท่ีมีความคืบหน้าในการด�าเนินการ จ�านวน  
7 รายการ จากจ�านวนความร่วมมือ 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 70 
โดยส่วนใหญ่มีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้การ 
ส่งมอบงานตามสัญญาต้องมีการปรับแผนงานและด�าเนินการตาม
แผนงานใหม่ ทุกรายการ
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 ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                  

(หน่วยนับ)
กลยุทธ์/กิจกรรม

 งบประมาณแผ่นดิน (ประมาณการได้รับ)

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับให้ไปสู่การเปนผู้น�าอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์

เป้าประสงค์ที่ 2.1 สถาบันได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนทั้งด้านการวิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส�าคัญโดยใช้เครือข่ายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

แนวทางที่ 2.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและท�าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ตัวชี้วัด 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามแผนงานและถูกยกระดับการยอมรับในอาเซียน  
ร้อยละ 100

การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการวิเคราะห์น�้าบาดาลเพื่อสร้างฐานข้อมูลของประเทศ 
โครงการนวัตกรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยด้วย
เทคโนโลยีการฉายรังสี (MOU สทน.-กรมศิลปากร)
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (MOU สทน.-กระทรวง และ สทน. 
กับ มธ.) 
การสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณกัมมันตรังสีธรรมชาติของ
วัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร (MOU สทน.-ภาคเอกชน)
การเพิ่มการใช้ประโยชน์นวัตกรรม/บริการด้านรังสี  
การผลิต SWA

การผลิตไคโตซานฉายรังสี
โครงการลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้าว โดยการเพิ่ม
ผลผลิตและพัฒนาข้าวทนดินเปรี้ยว (งบบูรณาการภาค)
โครงการวิจัยที่แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร (การตรวจอัตลักษณ์ของ
พืชเพื่อการส่งออก) (งบบูรณาการภาค)

โครงการแปลงสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
การเพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การ Logistics ของกลุ่ม 
SMEs

โครงสร้างพื้นฐานด้าน “Hydrology-Lab” และการถูกน�าไปใช้
ประโยชน์ (ยกระดับเป็น Co-Laboratory ภายใต้ Agreement ของ 
IAEA)
ขยายการใช้ประโยชน์ SIT (Sterile Insect Technique) ไปสู่กลุ่ม
เป้าหมาย
การท�าวจัิยอาหาร สมนุไพร อปุกรณ์การแพทย์เพ่ือฆ่าเชือ้โดยใช้เครือ่ง
เร่งอนุภาคตัวใหม่
โครงการ ASEAN Network on Nuclear Power Safety Research 
ระยะที่ 3

 608,000 

1,685,000

100,000

 

921,800 

กิจกรรม 1.2.1.1
โครงการ 1
โครงการ 2

โครงการ 3

โครงการ 4

กิจกรรม 1.2.2.1
โครงการ 1

โครงการ 2
โครงการ 3

โครงการ 4

โครงการ 5
โครงการ 6

กิจกรรม 2.1.1.1 

กิจกรรม  2.1.1.2  

กิจกรรม 2.1.1.3

กิจกรรม 2.1.1.4

320,000

1,739,000

2,029,100

1,402,700

 

2,120,000 
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 ทุน สทน. ขอสนับสนุนเพิ่มเติม

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
 ผลการด�าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

1,800,000

 
1,953,500 

 
200,000 

2,500,000

2,000,000

 

1,000,000 
 -   

 

500,000 

 

350,000 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์
กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์
กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

การแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลติแล้วเสร็จ สามารถส่ง SWA ได้
ครบตามจ�านวนสัญญา ภายใน ก.ย. 2564
ด�าเนินการผลิตตามแผนที่วางไว้
มีความส�าเร็จตามแผนงานโครงการทั้งสองโครงการ ที่ร้อยละ 100 
โดยโครงการที ่1 สทน. ได้ฐานข้อมลูปรมิาณธาตอุงค์ประกอบ 15 ธาตุ  
ในข้าวสังข์หยดท่ีเพาะปลูกใน 4 อ�าเภอของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ 
อ�าเภอศรีบรรพต อ�าเภอเมือง อ�าเภอกงหรา และอ�าเภอเขาชัยสน 
พบการกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบบางชนิดที่อาจแสดง
ความแตกต่างระหว่างแหล่งเพาะปลูกจากต่างอ�าเภอได้ แต่ทั้งนี ้
ต้องประเมินต่อไปว่า นอกเหนือจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นี้ 
ควรก�าหนดคณุสมบตักิายภาพใด ๆ  ประกอบด้วยบ้าง จึงจะสามารถ
ยนืยนัการเป็น GI ของท้องถ่ินน้ัน ๆ  ได้ โครงการที ่2 สทน. ได้ลงพืน้ที ่
และส่งสรมิการใช้ผลติภณัฑ์ไคโตซานฉายรงัสแีก่ชมุชนเกษตรต่าง ๆ  
ในอ�าเภอองครักษ์ จ. นครนายก พบว่าได้ผลผลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 20/ไร่  
เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์มาก
ยกเลิกการด�าเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
ไมได้ด�าเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19

ค่าเฉลี่ยความคืบหน้าของทั้ง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95

ร้อยละ 85 ตามรายละเอยีดการรายงานผลของกลุม่วจิยัและพฒันาฯ

ร้อยละ 95 ตามรายละเอยีดการรายงานผลของกลุม่วจิยัและพฒันาฯ

ร้อยละ 100 ตามรายละเอียดการรายงานผลของกลุ่มวิจัยและ
พัฒนาฯ
ร้อยละ 100 ตามรายละเอียดการรายงานผลของกลุ่มวิจัยและ
พัฒนาฯ
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 ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                  

(หน่วยนับ)
กลยุทธ์/กิจกรรม

 งบประมาณแผ่นดิน (ประมาณการได้รับ)

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

กลยทุธ์ 3 เพิม่การรบัรูใ้ห้แก่ประชาชน ผ่านการให้บรกิารเทคโนโลยนีวิเคลยีร์จนน�าไปสูค่วามเชือ่มัน่ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์   

เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันฯ ได้รับความชื่นชมจากงานบริการ นวัตกรรมจากการถูกน�าไปใช้เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  

ตัวชี้วัด 1 สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท/ปี, ปี 2572 มากกว่า 
3,600 ล้านบาท) การลดภาระภาครัฐ (รายได้ สทน. 140 ล้านบาท)

ตัวชี้วัด 2 จ�านวนการผลิตและการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปีฐานไม่น้อยกว่า 100 รายการ 

ตัวชี้วัด 3 การลดภาระภาครัฐ (รายได้ สทน. 140 ล้านบาท)

แนวทางที่ 3.1.1 การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านนวัตกรรมบริการ

แนวทางที่ 3.1.2 การสื่อสารอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง

การบริการทั้งหมดของ สทน. 

การผลิตเภสัชรังสี
การใช้ประโยชน์ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
การบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
การฉายรังสีอาหาร อัญมณีและวัสดุศาสตร์
การบริการวิชาการ
งานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์
พัฒนาธุรกิจด้วยการขยายตลาด

38,000,000
3,500,000

10,500,000
15,000,000
4,400,000
3,000,000

กิจกรรม 3.1.1.1

กิจกรรม 3.1.1.2
กิจกรรม 3.1.1.3
กิจกรรม 3.1.1.4
กิจกรรม 3.1.1.5
กิจกรรม 2.1.1.6
กิจกรรม 3.1.1.7
กิจกรรม 3.1.1.8

กิจกรรม 3.1.2.1
กิจกรรม 3.1.2.2
กิจกรรม 3.1.2.3

กิจกรรม 3.1.2.4

กิจกรรม 3.1.2.5

กิจกรรม 3.1.2.6

10,314,100

โครงการ Branding องค์กรและสินค้า
โครงการ Marketing Communication
โปรแกรม ERP (รวมระบบ CRM)

กิจกรรมสื่อสารองค์กร (แยกกลุ่มประชาชนกับกลุ่มเยาวชน)

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ด�าเนินการร่วมกับ วท.)
กิจกรรมสื่อสารองค์กร (มวลชนสัมพันธ์-พื้นที่ สทน. องครักษ์)

โครงการส่งเสรมิและสร้างการรบัรูถ้งึประโยชน์ของนวตักรรมด้านรงัสี
ในภาคการเกษตร/การแพทย์

2,000,000

1,000,000
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 ทุน สทน. ขอสนับสนุนเพิ่มเติม

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
 ผลการด�าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

1,000,000

2,500,000

ศนูย์ทัง้หมด/ฝ่ายความปลอดภยั
ด้านนิวเคลียร์
ศูนย์ไอโซโทปรังสี
ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์
ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ศูนย์ฉายรังสี
ฝ่ายบริการวิชาการ 
ศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร์
กลุ่มพัฒนาธุรกิจฯ

รายได้จ�านวน 147.18 ล้านบาท

มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปี 2563 1,573 ล้านบาท รายได้
จ�านวน 147.18 ล้านบาท

ด�าเนินการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) 
จ�านวน 629,547 รายการ และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2563  ได้ด�าเนิน
การให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ�านวน 598,712 รายการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา หน่วย
งานมีการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานฯ เพ่ิมข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 0  
งานที่ได้รับผลกระทบมาก คือ การให้บริการเภสัชรังสี (กิจกรรม 
3.1.1.1 จนถึง 3.1.1.8)

สร้างระบบ Ecommerce
การจัดกิจกรรมทางการตลาด (เพิ่มเติมโซน จ.ระยอง)
ยกเลิกการด�าเนินการ เนื่องจากติดการด�าเนินงานประยุกต์ใช้ 
ระบบ ERP อื่น ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ สทน. มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 81
อว. เลื่อนการด�าเนินการไปในเดือน พ.ย. 2563
การเข้าร่วมกจิกรรมตามร้องขอ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดย สทน. ถกูเลือ่น 
แผนออกไปจากสถานการณ์ COVID-19
1. กจิกรรมการประกวดนวตักรรมอาหารฉายรังสแีล้วเสรจ็เมือ่วนัที่  
15 กันยายน 2563
2. การแถลงข่าวการลงนามความร่วมมอืระหว่าง สทน. กรมศลิปากร 
แล้วเสร็จเมื่อ 6 สิงหาคม 2563
3. การเสวนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยนิีวเคลียร์ในงานโบราณคด ี
แล้วเสร็จเมื่อ 6 สิงหาคม 2563

กลุ่มพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มพัฒนาธุรกิจฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสื่อสารองค์การ

ฝ่ายสื่อสารองค์การ
ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ฝ่ายสื่อสารองค์การ/ กลุ่มวิจัย
และพัฒนาฯ

500,000
3,500,000

1,500,000

3,200,000
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 ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                  

(หน่วยนับ)
กลยุทธ์/กิจกรรม

 งบประมาณแผ่นดิน (ประมาณการได้รับ)

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

ตัวชี้วัด 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัด 6 การด�าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 4 ผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติการที่เปนเลิศและองค์กรเติบโดอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด 5 การรักษาระบบมาตรฐานและการเพิ่มการรับรองมาตรฐาน

แนวทางที่ 3.1.3 การให้บริการเหนือความคาดหมาย

แนวทางที่ 3.2.1 การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตัวชี้วัด 1. ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ตวัชีว้ดั 2. การบรหิารงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมผีลเบกิจ่ายรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

ตัวชี้วัด 3 การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปีฐานร้อยละ 3-10 

ตัวชี้วัด 4 จ�านวนคะแนนบทความวิจัยไม่น้อยกว่า 230 คะแนน/ปี

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ประชาชนเชื่อมั่นใน สทน. และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน

แนวทางที่ 4.1.1 องค์กรมุ่งเน้นการแก้ปัญหา

เป้าประสงค์ที ่4.1 สถาบนัฯ มุง่เน้นการแก้ปัญหา สร้างเครือ่งมือ กลไกท่ีสนบัสนนุนวตักรรม/ผลติภณัฑ์/
บริการใหม่ 

กิจกรรม 3.1.3.1

กิจกรรม 3.1.3.2

กิจกรรม 3.1.3.3

กิจกรรม 3.2.1.1 
กิจกรรม 3.2.1.2

กิจกรรม 4.1.1.1

กิจกรรม 4.1.1.2 

กิจกรรม 4.1.1.3 
กิจกรรม 4.1.1.4

การรักษาระบบมาตรฐานและเพิ่มระบบมาตรฐานที่จ�าเป็น

การประเมินความพึงพอใจและ one stop service

ระบบ Smart Service 

การจัดการกากกัมมันตรังสีและการฟื้นฟูศูนย์ธาตุหายาก
การด�าเนินการด้าน Safety Security Safeguard

โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อกลุ่ม SMEs

โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ
งบบริหารจัดการกลุ่มวิจัยและพ�ฒนาส่วนกลาง
โครงการการพัฒนาก�าลังคนทางด้านเทคนิคนิวตรอนเพ่ือรองรับการ
จัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์วิจัยใหม่และการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองปฏิกรณ์
วิจัยปัจจุบัน

 4,020,000 
 2,493,100 

16,650,000

 5,000,000 
 12,500,000 

700,000
1,424,000
4,709,000

2,466,000
500,000
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 ทุน สทน. ขอสนับสนุนเพิ่มเติม

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
 ผลการด�าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

2,200,000

500,000 1,500,000

895,500

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้ผลร้อยละ 92.69

ด�าเนินการได้แล้วเสร็จ จ�านวน 15 กจิกรรมจากจ�านวน 17 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 88

“ระบบ ISO/IEC17025 ด้านการตรวจวดักมัมนัตรงัสีในตัวอย่างด้าน
สิ่งแวดล้อม-ได้รับการรับรองแล้ว (เลขที่ อว 0303/15055 ลงวันที่ 
28 ก.ย. 2563) จากส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรม
วทิยาศาสตร์บรกิาร ส่วนอกี 1 รายการ ได้แก่ ระบบ ISO/IEC17025 
ห้อง ปฏิบตักิารวดักมัมนัตภาพรังสใีนอัญมณ ีได้รับการตรวจประเมิน
จากภายนอกและด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว รอการพิจารณา
ผลจากหน่วยงานภายนอก
จัดจ้างได้ทันภายใน ก.ย. 2563 และมีการส่งมอบงานแล้วเมื่อ ธ.ค. 
2563 เฉลี่ยคะแนน 92.69
ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามแผน เนือ่งจาก การส่งต่อข้อมลูพบ bug 
ในระบบ จงึต้องด�าเนนิการตรวจสอบข้อมลูก่อนเร่ิมจดัจ้างในเฟสที ่2

ด�าเนินการได้ตามแผน แต่จ�านวนรายได้ลดลง
ด�าเนินการได้ตามแผน ยกเว้นกิจกรรมที่ต้องใช้ผู ้เช่ียวชาญจาก 
ต่างประเทศ (IAEA)

ด�าเนินการสรุปเฉพาะในกิจกรรมบริการ ตามชีท ต้นทุนต่อหน่วย

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 94.37

ด�าเนินการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) 
จ�านวน 629,547 รายการ/หน่วยผลติ และ ณ สิน้ ไตรมาสที ่4/2563  
ได้ด�าเนินการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีจ�านวน 598,712 รายการ/หน่วยผลติ ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับปีที่ผ่านมา หน่วยงานมีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานฯ เพิ่มขึ้น
คิดเป็น ร้อยละ 0 

จ�านวน 46 คะแนน จากการตีพิิมพ์ผลงานวิจัยจ�านวน 17 เร่ือง 
เน่ืองจากถูกเล่ือนหรือยกเลิกการประชุมทางวิชาการระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ด�าเนินการได้ร้อยละ 100

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
กลุ่มพัฒนาธุรกิจฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ศูนย์บริการ

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี
ฝ่ายความปลอดภัยฯ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจฯ
ศูนย์ฉายรังสี
กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ
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 ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                  

(หน่วยนับ)
กลยุทธ์/กิจกรรม

 งบประมาณแผ่นดิน (ประมาณการได้รับ)

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม 4.1.1.5
กิจกรรม 4.1.1.6
กิจกรรม 4.1.1.7

กิจกรรม 4.1.2.1

กิจกรรม 4.1.2.2 

กิจกรรม 4.1.3.1 

กิจกรรม 4.1.3.2 

กิจกรรม 4.1.4.1 

กิจกรรม 4.1.4.2

กิจกรรม 4.1.4.3

กิจกรรม 5.1.1.1
กิจกรรม 5.1.1.2

แนวทางที่ 4.1.2 กระบวนการสร้างนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ใหม่/บริการใหม่  

แนวทางที่ 4.1.3 การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรด้วยทีมงานที่มีศักยภาพสูง ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  

แนวทางที่ 4.1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 5.1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ของเครือข่ายความร่วมมือ มีองค์ความรู้
ส�าคัญที่ท�าให้เกิดความต่อเนื่องในการท�างานของสถาบัน  

แนวทางที่ 5.1.1 พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด 1. ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการน�ามาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100

โครงการ Talent Mobility
โครงการ Employee Branding
ภารกิจงานพื้นฐานด้านการบริหารจัดการส่วนกลางขององค์กร (การ
ซ่อมบ�ารุง/ดแูลรกัษาสถานที/่วสัดอุปุกรณ์ส่วนกลางและการสนับสนนุ
งานบริการ)
การด�าเนินงานด้านการพัสดุ
การด�าเนินงานด้านการเงินการคลัง
การจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือของศูนย์บริการต่าง ๆ  หรือ กรณี Break 
down ของเครื่องฉายรังสีต่าง ๆ หรือส่วนประกอบเครื่อง
ค่าสาธารณูปโภค

กระบวนการพัฒนาสินค้าและมุ่งต่อการเปิดตลาดใหม่ (ร่วมกับ BEDO 
เรื่อง มะม่วงฉายรังสี) 

โครงการ Digital Transform/สร้างศูนย์รวมฐานข้อมูลส�าคัญของ
กระบวนการภายใน/PMQA-รางวัลเลิศรัฐ

การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือเพื่อบริหารการใช้ประโยชน์ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการพัฒนางาน

โครงการเครื่องไซโคลตรอนและเตรียมการพัฒนาคน

โครงการ New Research Reactor

กิจกรรม EHIA

กิจกรรม SITITNG
โครงการ Plasma Fusion

เน้น KM ที่เป็น impact ขององค์กร
การพัฒนาด้านการบริการและวิจัย นวัตกรรมด้วย search engine

11,541,000

1,708,800

0

99,646,000

 39,900 

34,333,600

0

0

 500,000 

2,000,000
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 ทุน สทน. ขอสนับสนุนเพิ่มเติม

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
 ผลการด�าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

 

3,000,000 

11,214,400

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ
เพื่อน�าเงินทุน
จากภายนอก

มาสมทบ

ด�าเนินการได้บางส่วนตามแผนของมหาวิทยาลัยที่ร่วมวิจัย แต่ไม่
สามารถทดลองถึงข้ันตอนการขนส่งมะม่วงไปยังสหรัฐอเมริกาได้ 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
เปลี่ยนเป็นการวางแผน แผนแม่บททางด้านสารสนเทศแทน

ไม่มีการด�าเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร

ด�าเนินการได้ตามแผน มกีารติดตัง้ ระบบดูแลตดิตามการท�างานของ
ระบบต่างๆ ให้มคีวามต่อเนือ่งคดิเป็นร้อยละของการให้บริการ 99.5 

การเข้ารับการอบรมด้านไซโคลตรอนเป็นไปตามแผนงานงวดงาน 
และงบด�าเนินงานใช้ส�าหรับคณะกรรมการตรวจรับ
การตอบประเด็นข้อซักถามจากหน่วยงานภายนอกทุกรายการตาม
ก�าหนดเวลา และการด�าเนินการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยว
กับเรื่อง NRR
ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา มส.ได้ด�าเนินการส่ือสารเชิงรุกเพ่ือ
ให้ครอบคลุมทั้ง 4 อ�าเภอในจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการสื่อสาร
ให้กับประชาชนได้เข้าใจในโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วจิยัเครือ่งใหม่ (การจดัรบัฟังความคดิเหน็ ค.3 ถกูเล่ือนออกไปอย่าง 
ไม่มีก�าหนด)
มีการตรวจรับตามงวดงานแล้ว
ต้องด�าเนินการลงนามสญัญากบัต่างประเทศ และต้องมกีารขอความ
เห็น/ทบทวนสัญญาโดยกระทรวงการต่างประเทศ จึงมีความล่าช้า
กว่าแผน และมีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 บางส่วน

ด�าเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100
การจัดจ้าง Science Direct ส�าหรับนักวิจัยแล้วเสร็จ

ด�าเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
กลุ่มบริหารจัดการ/ฝ่ายอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ

ฝ่ายนโยบายและแผน

กลุ ่มพัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่าย
นโยบายและแผน/ฝ่ายพัฒนา
องค์กร

ศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร์/ฝ่าย
ประกันคุณภาพ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ไอโซโทปรังสีและ
คณะท�างาน
คณะท�างานด้าน NRR

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ

ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

 700,000 
0

0
 

14,500,000 

700,000

30,000

30,000
 

3,000,000 

450,000
2,350,000
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 ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                  

(หน่วยนับ)
กลยุทธ์/กิจกรรม

 งบประมาณแผ่นดิน (ประมาณการได้รับ)

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม 5.2.1.1

กิจกรรม 5.2.1.2

กิจกรรม 5.2.2.1

กิจกรรม 5.3.1.1

กิจกรรม 5.3.1.2

กิจกรรม 5.3.2.1

กิจกรรม 5.4.1.1

กิจกรรม 5.4.1.2

กิจกรรม 5.4.1.3

กิจกรรม 5.4.1.4

กิจกรรม 6.1.1.1

เป้าประสงค์ที ่5.2 สถาบนัฯ มกีารบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ คล่องตวั มีความถูกต้อง โปร่งใสและ
รวดเร็ว  

แนวทางที่ 5.2.1 เพิ่มพูนทักษะการบริหารโครงการให้แก่บุคลากร

แนวทางที่ 5.2.2 การมอบอ�านาจเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงที

เป้าประสงค์ที่ 5.3 สถาบันฯ มีบุคลากรศักยภาพสูงและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 5.4 เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสถาบันฯ มีชีวิตการท�างานที่ดีและมีความสุข

แนวทางที่ 5.4.1 การสร้างที่ท�างานแห่งความสุข Happy workplace

แนวทางที่ 5.3.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบ Competency-Based

แนวทางที่ 5.3.2 การ Rotation และการสร้างทีมงานข้ามสายงาน

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ 6.1 สถาบันฯ ได้รับการชี้น�าทางยุทธศาสตร์ตามศักยภาพทางนิวเคลียร์ของประเทศ

แนวทางที่ 6.1.1 การก�าหนดทิศทาง กลยุทธ์ของการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้สอดรับกับบริบทที่
เปลี่ยนไปอยู่เสมอ 

เป้าประสงค์ที่ 6.2 สถาบันฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและด�าเนินการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส

ตวัช้ีวดั 2. ด�าเนนิการตามกรอบระยะเวลา/แผนงาน ร้อยละ 100 และไม่พบการปฏบิตัทิีข่ดัต่อข้อบงัคบั 
หรือระเบียบ

ตัวชี้วัด 3. การพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัด 4. ลดการ Turn over ของบุคลากรได้เทียบกับผลของปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด 1 มีการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนงานส�าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด 2. ผลคะแนน ด้านความโปร่งใส ฯ (ITA) มากกว่า 80 คะแนน

การ Coaching จากผู้บริหารทุกระดับ

ความตระหนักในการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

การมอบอ�านาจเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจของกลุ่ม Marketing

การพัฒนาบุคลากรด้วยการใช้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
การปฏิบัติการตามแผน HRM และพัฒนาบุคลากรแบบ IDP 

การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ให้เหมาะสมกับการด�าเนินงาน
ปัจจุบัน เช่น การประเมินผล ขอบเขต/ช่วงเวลาของการ Rotation

การสร้างหอพัก (โครงการต่อเนื่อง) อยู่ในงบภาระผูกพันแล้ว

การปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมทั้ง 3 สาขา
โครงการปรับปรุงอาคาร 14 เพื่อใช้เป็นส�านักงานของ ศล.
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และครอบครัว

การทบทวนและจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

 3,800,000 
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 ทุน สทน. ขอสนับสนุนเพิ่มเติม

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
 ผลการด�าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

ด�าเนินการได้ ร้อยละ 100 และไม่พบการปฏิบัติที่ขัดต่อข้อบังคับ
หรือระเบียบ

ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผน เนื่องจาก COVID-19

ไม่มีการด�าเนินการ เปลี่ยนเป็นการด�าเนินการแผน BCP

ไม่มีการด�าเนินการ

มีความคืบหน้าร้อยละ 30 และไม่สามารถจัดการอบรมสัมมนาได้
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผน เนื่องจาก COVID-19

ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผน เนื่องจาก COVID-19

มีการน�าเสนอบอร์ดในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระเบียบ
ต่าง ๆ ของด้านสวัสดิการ ทรัพยากรมนุษย์

หอพักจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564

ด�าเนินการได้เพียงบางสาขา (องครักษ์) ตามงบประมาณที่จ�ากัด
อยู่ระหว่างด�าเนินการ
จดัท�าจดหมายข่าว STACK / ปรบัปรงุป้ายประชาสัมพันธ์ห้อง W300  
ชั้น 3 อาคาร 9

มกีารทบทวนแผนปฏบิตักิารก่อนข้ึนปีงบประมาณใหม่ และน�าเสนอ
แผนปฏบิตักิารประจ�าปี 2564 ต่อคณะกรรมการในเดือน ก.ย. 2563

มีการน�าเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการในเดือน ก.ย. 
2563 แล้ว

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายอาคาร สถานที่และ
ยานพาหนะ

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายนโยบายและแผน

ใช้งบประมาณ
ที่ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์
0

0

3,300,000

500,000

 1,900,000 

700,000

8,000,000

83,460,800

-
950,000

700,000
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 ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                  

(หน่วยนับ)
กลยุทธ์/กิจกรรม

 งบประมาณแผ่นดิน (ประมาณการได้รับ)

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม 6.2.1.1

กิจกรรม 6.2.1.2

กิจกรรม 6.2.1.3

กิจกรรม 6.2.2.1

กิจกรรม 6.2.2.2

กิจกรรม 6.2.2.3

กิจกรรม 6.3.1.1
กิจกรรม 6.3.1.2

กิจกรรม 6.3.1.3
กิจกรรม 6.3.1.4
กิจกรรม 6.3.1.5

แนวทางที่ 6.2.1 การก�ากับดูแลและส่งเสริมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ  

แนวทางที่ 6.2.2 มีวิธีการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 6.3 สถาบันฯ ได้รับการแนะน�าและสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 6.3.1 มีการด�าเนินการให้สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องและยกระดับองค์กร

ตัวชี้วัด 3. มีการปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและหน่วยงาน
ภายนอก ร้อยละ 100 

กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมการบริหารโครงการ

โครงการด้านการป้องกันการทจุริตและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

การประชมุของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

การประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ 

การสร้างฐานข้อมูลและเพิ่มช่องทางการเข้าถึง

การสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ  

โครงการ Town Hall Meeting

กิจกรรมการตรวจสอบภายในและการประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรมการควบคุมภายใน

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ให้เหมาะสมกับการด�าเนินงาน
ปัจจุบัน
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 ทุน สทน. ขอสนับสนุนเพิ่มเติม

งบบุคลากร ด�าเนินงาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
 ผลการด�าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

มีการรายงานผลครบทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการ สทน.
มีการติดตามโครงการตามประกาศ Project base ประจ�าปี 2563 
ครบถ้วน โครงการที่มีความล่าช้า คือ โครงการพลาสมาฟิวชัน และ
โครงการเครื่องไซโคลตรอน
ผล ITA = 76.44

ด�าเนินการประชุมความถี่เดือนละ 1 คร้ัง และพัฒนาตนเองด้วย
การศึกษางานที่ สทน. คลองห้า โครงการเครื่องเร่งอนุภาคตัวใหม่
ของ สทน.

มีการเปิดหน้า website ใหม่ของ สทน. และการจัดท�าระบบ 
ecommerce
การรวมการรายงานผลรายไตรมาสของแต่ละหน่วยงานอยู ่ใน
รายงานผลฉบับเดียว
ยกเลกิการจดัเนือ่งจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ด�าเนินการรายงานบอร์ดตามระยะเวลาที่ก�าหนดครบถ้วน
ด�าเนินการรายงานบอร์ดตามระยะเวลาที่ก�าหนดครบถ้วน

ด�าเนินการรายงานบอร์ดตามระยะเวลาที่ก�าหนดครบถ้วน
ด�าเนินการรายงานบอร์ดตามระยะเวลาที่ก�าหนดครบถ้วน
ด�าเนินการรายงานบอร์ดตามระยะเวลาที่ก�าหนดครบถ้วน

ด�าเนินการรายงานบอร์ดและหน่วยงานภายนอกทีม่กีารร้องขอตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนดครบถ้วน

ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารโครงการ

ฝ่ายนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารจัดการ

ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายนโยบายและแผน

350,000

ใช้งบประมาณ
ที่ฝ่ายนโยบาย

และแผน
3,300,000

1,000,000
500,000
750,000

ใช้งบประมาณ
ที่ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์

600,000
ใช้งบประมาณที่

ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ใช้งบประมาณที่

ฝ่ายนโยบายและ
แผน
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ผลงานวิจัย
และพัฒนานิวเคลียร์
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แบบรายงานความกา้วหนา้ของการด�าเนินการโครงการสถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สะสม ณ ส้ินไตรมาสที่ 4

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (วพ.)

ตัวชี้วัด กพร.
องค์ประกอบที่ 1: ประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 : คะแนนรวมบทความตีพิมพ์ตาม Journal quartile score (Q)
ค�ำอธบิำยตวัชีว้ดั : พจิารณาจากผลรวมจากการค�านวณจ�านวนผลงานวจิยับทความ หรอืผลงานค้นคว้าวจัิยด้านวทิยาศาสตร์ทีตี่พมิพ์
และเผยแพร่ในปีงบประมาณนัน้ คณูด้วยน�า้หนกัคะแนนตามJournal quartile score (Q) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดบั ดงันี้

ผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ค่ำคะแนน
Q1 = top position (the highest 25% of data) เป็นกลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขานี้ 4
Q2 = middle-high position (อยู่ระหว่าง top 50% และ top 25%) 3
Q3 = middle-low position (อยู่ระหว่าง top 75% และ top 50%) 2
Q4 = bottom position (bottom 25%) 1

ผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 1

 ที่  ชื่อบทควำม – ผู้เขียน  ชื่อสื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ ค่ำคะแนน หมำยเหตุ
     ปีที่/ฉบับที่ ตำมนิยำม ระบุISI/Scorpus/ 
       Q1-Q2
 1 Effectiveness of enriched microbial  ISSN: 1759-7269 (Print) 3 Journal Q2
  culture under mesophilic and  1759-7277 (Online) Journal
  thermophilic condition in palm  homepage: https://www.
  oil mill effluent for anaerobic  tandfonline.com/loi/tbfu20
  digestion of Brachiaria mutica 
 2 Chitosan-poly(ethylene glycol)  Radiation Physics and 3 Journal Q2
  diacrylate beads prepared by  Chemistry 170(2020) 108656
  radiationinduced crosslinking and
  their promising applications derived
  from encapsulation of essential oils
 3 Development and validation of  Journal of Physics: Conference 2 Journal Q3
  portable X-ray fluorescence  SeriesTo cite this article: S
  spectrometry for elemental routine  Nuchdang et al 2019 J. Phys.: 
  measurement in geological samples Conf. Ser. 1380 012013
     IP address 149.156.124.2 on 
    17/12/2019 at 10:20 
 4 Stable isotopic fingerprint of  Journal of Radioanalytical and 3 Journal Q2
  Sangyod rice  Nuclear Chemistry Volume 322, 
    Issue 3, pp 1777–1782, 2019     
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ผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 2

 ที่  ชื่อบทควำม – ผู้เขียน  ชื่อสื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ ค่ำคะแนน หมำยเหตุ

     ปีที่/ฉบับที่ ตำมนิยำม ระบุISI/Scorpus/ 
       Q1-Q2
 1 Radiolabelin efficiency and stability  Journal of Physics: Conference 2 Journal Q3
  study on Lutetium-177 labeled  1380(2019)01 2020
  bomdesin peotide    
 2 Comparison of 68Ga-labeled RGD  Nuclear Medicine and Biology 3 Journal Q2
  mono- and multimers based on  2019,vol78–79, p 1–10
  aclickable siderophore-based 
  scaffold Piriya Kaeopookum, 
  Milos Petrik, Dominik Summer, 
  Maximilian Klinger, Chuangyan Zhai,
  Christine Rangger, Roland Haubner, 
  Hubertus Haas, Marian Hajduch, 
  Clemens Decristoforo

ผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 3

 ที่  ชื่อบทควำม – ผู้เขียน  ชื่อสื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ ค่ำคะแนน หมำยเหตุ

     ปีที่/ฉบับที่ ตำมนิยำม ระบุISI/Scorpus/ 
       Q1-Q2
 1 Numerical Study of Supersonic  Plasma  and Fusion Research 2 Journal Q3
  Molecular Beam Injection System in  Volume 15,2403033(2020) 
  Thailand Tokamak I 
  By Jiraporn Promping, al    
 2 Impacts of sawtooth crashes on IOP Publishing International 4 Journal Q1
  tokamak plasmas in DEMOs   Atomic Energy Agency Nucl.
  By T. Onjun   Fusion 60Z2020X 066013  
 3 Development of MMM95 Transport  Chiang Mai J.Sci 2020,47(3)  2 Journal Q3
  Model for Predicting Deuteron and  588-597
  Carbon Ion Densities Evolution in
  H-mode Tokamak By T. Onjun    
 4 Impact of EX B flow shear  Plasma Science and Technology 2 Journal Q3
  stabilization on particle confinement  22 (2020) 065101(14 pp)
  and density peaking at JET ByT. 
  Onjun    
 5 The Plan of Diagnostic Systems for  Plasma and Fusion Research 2 Journal Q3
  the First Phase of Thailand Tokamak  ITC28  accepted on 2020-05-21
  1 By Arlee Tamman1*, Nopparit  23:31:56
  Somboonkittichai 2   
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ผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 3

 ที่  ชื่อบทควำม – ผู้เขียน  ชื่อสื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ ค่ำคะแนน หมำยเหตุ

     ปีที่/ฉบับที่ ตำมนิยำม ระบุISI/Scorpus/ 
       Q1-Q2
 6  Analyzing local perceptions toward Nuclear Engineering and 4 Journal Q1
  the new nuclear research reactor in  Technology, 2020.
  Thailand, By Sarasinee 
  Tantitaechochart, Naraphorn 
  Paoprasert, Kampanart Silva,   
 7 Effect of deformation parameters on  microalloyed steel, Materials 3 Journal Q2
  microstructural evolution during hot  Research Express, 2020, Vol.7,
  compression of Nb-V-Mo By Li Ning, No.6.
  Wilasinee Kingkam, Renheng Han, 
  Ming Tang, Yongtao Yao, Hexin Zhang
  and Chengzhi Zhao,   
 8 Effect of Dynamic Recrystallization  Microstructures in HSLA Steel, 3 Journal Q2
  on the Transformed Ferrite.  Metals, 2020, Vol. 10, no. 6:
  By Li, Ning, Wilasinee Kingkam,  p. 817
  Renheng Han, Ming Tang, 
  Hexin Zhang, and Chengzhi Zhao,   
 9 Effect of alloying elements on  Materials Science Forum, 2020, 2 Journal Q3
  mechanical properties of  Vol. 1007, pp 41-46
  high-strength low-alloy steel, 
  By Ning Li, Wilasinee Kingkam, 
  Ziming Bao, Renheng Han, 
  Yao Huang, Hexin Zhang and 
  Chengzhi Zhao,     

ผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 4

 ที่  ชื่อบทควำม – ผู้เขียน  ชื่อสื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ ค่ำคะแนน หมำยเหตุ

     ปีที่/ฉบับที่ ตำมนิยำม ระบุISI/Scorpus/ 
       Q1-Q2
 1 Noncovalent Sericin-Chitosan  International Journal of 3 Journal Q2
  Scaffold: Physical Properties and  Molecular Science,  2020, 21(3),
  Low Cytotoxicity Effect.  775;
  By Rungsima Chollakup 1.Pimporn 
  Uttayarat 2. Arkadiusz Chworos 
  3 and Wirasak Smitthipong 4, 5,*       
 2 Enhanced production of reducing  Biomass Conversion and 3 Journal Q2
  sugars from paragrass using  Biorefinecy
  microwave-assisted alkaline 
  pretreatment By Sasikarn Nuchdang al
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ผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 4

 ที่  ชื่อบทควำม – ผู้เขียน  ชื่อสื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์/ ค่ำคะแนน หมำยเหตุ

     ปีที่/ฉบับที่ ตำมนิยำม ระบุISI/Scorpus/ 
       Q1-Q2
 3 Heavy metals and probabilistic rick  Food Chemistry 334 (2021) 4 Journal Q1
  assessment via rice consumption in  127402
  Thailand By Chunyapuk kukusamude,
  Phitchan Sricharoen, Nunticha 
  Limchoowong, Supalak Kongsri     
 4 Green and facile synthesis of  The Royal Society of Chemistry 4 Journal Q1
  water-soluble carbon dots from  2020, RAS Adv.2020, 10,
  ethanolic shallot extract for  20638-20645
  chromium ion sensing in milk, fruit 
  juices and wastewarer samples 
  By Chunyapuk kukusamude,
  Phitchan Sricharoen, Supalak Kongsri    
 5 Synthesis of Carbon Quantum Dot  Oriental Journal of Chemistry, 1 Journal Q4
  from Water Hyacinth Stalk by  Vol. 36 (2020),
  Radiation Processing.   
 6 Study on preparation and  Key Engineering Materialsg, 2 Journal Q3
  characterization of La2O3 derived  vol. 861, p. 365-370, 2020
  from Thai monazite ore processing 
  supported coal fly ash catalyst”, 
  Sasikarn Nuchdang, Wilasinee 
  kingkam, Orapun Leelanupat and 
  Dussadee Rattanaphra,   
 7 Physicochemical Characterization of  Key Engineering Materialsg, 2 Journal Q3
  Natural Diatomite from Lampang  vol. 861, p. 371-377, 2020
  Province,Thailand as a Solid 
  Catalyst”, Wilasinee Kingkam, 
  Sasikarn Nuchdang, Pipat 
  Laowattanabandit, Dussadee 
  Rattanaphra,    
 8 Oil characterization and aflatoxin  International Journal of Food 3 Journal Q2
  profile of peanut kernel subjected  Engineering 6: 1-5. doi:
  to gamma irradiation.  10.18178/ijfe.6.1.1-5.
  By NXB Nguyen, A Uthairatanakij, 
  N Laohakunjit, P Jitareerat, 
  C Rattanakreetakul, K Boonsirichai, 
  N Kaisangsri. 2020.
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งานพัฒนาบุคลากร
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นิวเคลียร์
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สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) มีพันธกิจส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการ
วิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนฝึกอบรม และ
พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้แก่บุคลากรภายในประเทศ เพื่อให้มีการ
พฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคลเหล่านัน้ ให้เป็นผู้มศัีกยภาพและมสีมรรถนะตรงตามงานทีร่บัผิดชอบ  
อันเป็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย  โดยได้ด�าเนินการจัดหลักสูตรฝึก
อบรม ประชมุ สมัมนา และถ่ายทอดเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ แบ่งเป็นหลกัสตูรส�าหรับบคุลากรภายนอกและ
หลกัสตูรส�าหรบับคุลากรภายใน เช่น การป้องกนัอนัตรายจากรงัสี ระดบั 1 และ ระดับ 2 การถ่ายภาพด้วยรงัสี  
การตรวจวดัรงัสใีนสิง่แวดล้อม  ความรูด้้านวศิวกรรมนวิเคลยีร์เบือ้งต้นของโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ การขนส่ง 
วสัดุกมัมนัตรงัสแีละกากกมัมนัตรงัส ีการพฒันาทมีระงบัเหตฉุกุเฉนิทางรงัส ีการฟ้ืนฟคูวามรู้ของบคุลากร 
ท่ีปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการทางรังสี รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เฉพาะทางและการถ่ายทอด 
ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามการร้องขอจากหน่วยงานภายนอก

ปีงบประมาณ 2563 สทน. โดยฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบัน และ 
หน่วยงานอืน่ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ จดัหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา ถ่ายทอดเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ 
และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรจาก 
หน่วยงานภายนอก จ�านวน 15 หลักสูตร รวม 32 ครัง้ มบีคุลากรภายนอกทีไ่ด้รบัการพฒันารวม 1,286 คน  
ดงัมรีายละเอยีดแสดงในตารางที ่1 และจดัหลักสูตรส�าหรบัพฒันาบคุลากรภายในสถาบัน จ�านวน 6 หลักสตูร 
รวม 10 ครั้ง มีบุคลากรภายในที่ได้รับการพัฒนารวม 365 คน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 เมื่อรวม 
การจัดหลักสูตรส�าหรับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในทั้งสิ้น 21 หลักสูตร จ�านวน 42 ครั้ง มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศได้รับการพัฒนารวม 1,651 คน มีผู้เข้าอบรมที่สอบผ่าน
เกณฑ์การประเมนิและได้รบัประกาศนยีบตัรด้านการป้องกนัอันตรายจากรงัสีร้อยละ 99.40 ทัง้นี ้ภายหลงั
จากมกีารระบาดของไวรสัโควดิ-19 การฝึกอบรมหลกัสตูรส�าหรบับคุคลภายนอกและภายในทกุหลกัสตูร 
ได้ด�าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด

 นอกจากน้ีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับภายในประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพ สร้างเสริม
ความรูค้วามเข้าใจด้านนวิเคลยีร์และรงัสทีีถ่กูต้อง สทน. จงึสนบัสนนุให้เจ้าหน้าทีข่องสถาบนัไปปฏิบตังิาน 
พิเศษด้านนิวเคลียร์และรังสี เช่น การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก การปฏิบัติงานเป็น invited international lecturer  
การรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานระหว่างปิดภาคการศึกษา และรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าฝึกงาน 
ระหว่างภาคการศึกษา จ�านวนรวม 35 รายการ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านนิวเคลียร์และ
รังสี รวม 159 คน

 จากการด�าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในปีงบประมาณ 2563  
มีบุคลากรภายในประเทศได้รับการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ทางรังสี รวมทั้งสิ้น 1,810 คน
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ตารางที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ส�าหรับบุคลากรภายนอก

ล�าดับ  ชื่อหลักสูตร  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม จ�านวนคน  ช่วงเวลาที่จัดอบรม
 1 การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1  ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้สนใจ 23 วันที่ 28 ตค.-1 พย. 2562
  รุ่นที่ 136-146 และ *จัดตามการร้อง ทั่วประเทศ  56 วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
  ขอ (in-house) (รวม 11 ครั้ง)   72 วันที่ 27-31 มกราคม 2563
      16 วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563*
      28 วนัที ่17-20 กมุภาพนัธ์ 2563*
      75 วนัที ่24-28 กมุภาพนัธ์ 2563
      19 วันที่ 29 มิย.-3 กค. 2563
      45 วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563
      36 วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
      73 วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563
      79 วันที่ 14-18 กันยายน 2563
 2* รังสีและความปลอดภัยในการใช้ บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง 60 วันที่ 29 ตุลาคม 2562
  เครื่องก�าเนิดรังสี   (ประเทศไทย)  
 3* ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับ บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี 45 วันที่ 31 ตุลาคม 2562
  เครื่องก�าเนิดรังสี  (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 4* ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม บริษัท มามมุท (ประเทศไทย) จ�ากัด 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
  กฎหมายก�าหนดและการขนส่งวัสดุ
  กัมมันตรังสี   
 5* ความรู้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)  12 วนัที ่14-15 พฤศจกิายน 2562
  ทางรังสีระดับต้นและระดับกลาง จ�ากัด โรงงานนครราชสีมา 
 6* ความปลอดภยัในการปฏบิตังิานกบัรงัส ี บริษัท ไทยแอโรว์ จ�ากัด 12 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 7* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจ�ากดั (มหาชน) 30 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
  อันตรายจากรังสี    
 8* ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส  30 วันที่ 9 ธันวาคม 2562
  รังสี  ประเทศไทย จ�ากัด 
 9* ความปลอดภยัในการปฏบิตังิานกบัรงัส ี บริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย จ�ากัด 20 วันที่ 19 ธันวาคม 2562
 10* การตรวจวดัและการประเมนิปรมิาณรงัส ี ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  100 วันที่ 25 มกราคม 2563
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 11* ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส 40 วันที่ 31 มกราคม 2563 และ
  รังสี  เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 12* ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานกับรังสี บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จ�ากัด   20 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563
 13 Environmental Radioactivity  ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 20 วนัที ่17-28 กมุภาพนัธ์  2563
  Monitoring   ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และผู้สนใจ
  (ร่วมกับ NuHRDeC-JAEA)  
 14* รังสีและความปลอดภัยในการใช้เครื่อง บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง 60 วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563
  ก�าเนิดรังสี   (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
 15 Environmental Radioactivity  ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 20 วนัที ่17-28 กมุภาพนัธ์  2563
  Monitoring   ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และผู้สนใจ
  (ร่วมกับ NuHRDeC-JAEA)

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาส�าหรับบุคลากรภายนอก
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หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาส�าหรับบุคลากรภายนอก (ต่อ)

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาส�าหรับบุคลากรภายใน

หมายเหตุ : *เป็นหลักสูตรตามการร้องขอจากหน่วยงานภายนอก (17 หน่วยงาน)

ล�าดับ  ชื่อหลักสูตร  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม จ�านวนคน  ช่วงเวลาที่จัดอบรม
 16 การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2  ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และผู้สนใจ 40 วันที่ 16 - 27 มี.ค. 2563 และ
    ทั่วประเทศ   วันที่ 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 63
 17 การตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบโดย  9 วนัที ่13 - 24 กรกฎาคม 2563
  ระดับ 2  ไม่ท�าลาย และผู้สนใจทั่วประเทศ 
 18* การฟื้นฟูความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติ  บริษัท จี เจ สตีล จ�ากัด (มหาชน) 60 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
  งานในสถานปฏิบัติการทางรังสี 
 19* ความปลอดภัยในการท�างานในการ บริษัท NPC S&E  120 วันที่ 3 กันยายน 2563
  ป้องกันอันตรายจากรังสี 
 20* การฟื้นฟูความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 80 วันที่ 25 กันยายน 2563
  งานในสถานปฏิบัติการทางรังสี    

รวม 15 หลักสูตร จ�านวน 32 ครั้ง รวม 1,286 คน

ล�าดับ  ชื่อหลักสูตร  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม จ�านวนคน  ช่วงเวลาที่จัด
 1 การระงับเหตุผิดปกติเบื้องต้นส�าหรับ ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องปฏิกรณ์ 12 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562
  เครื่องปฏิกรณ์ เจ้าหน้าที่ สทน.  ปรมาณูวิจัย  
 2 การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุ เจ้าหน้าที่ สทน. ผู้ปฏิบัติงานใน 16 วันที่ 23-24 มกราคม 2563
  ฉุกเฉินทางรังสีและอัคคีภัยในศูนย์ ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี
  จัดการกากกัมมันตรังสี   
 3 การซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีในโรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฉายรังสี 40 วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563
  ฉายรังสีแกมมา  
 4 การฟื้นฟูความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ สทน. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยว 229 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
  งานในสถานปฏิบัติการทางรังสี ข้องกับรังสี   วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563
  (รวม 5 ครั้ง)     วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563
       วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563
        วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563
 5 ทบทวนความรู้ของเจ้าหน้าที่เดิน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฉายรังสี 36 วันที่ 4, 11, 18, 25 สิงหาคม
  เครื่องฉายรังสี     และ 1, 8 กันยายน 2563
 6 การซ้อมแผนฉุกเฉินในศูนย์เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 43 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
  นิวเคลียร์  

รวม 6 หลักสูตร จ�านวน 10 ครั้ง รวม 365 คน

ตารางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ส�าหรับบุคลากรภายใน
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การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปีงบประมาณ 2563

การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 

การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2

Environmental Radioactivity Monitoring (ร่วมกับ NuHRDeC-JAEA Cooperation)

การฟื้นฟูความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการทางรังสี ความรูด้้านนวิเคลยีร์และรงัสตีามกฎหมาย
ก�าหนดและการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
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โครงการภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ
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กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทวิภาคี 

1.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	Research	Reactor	 
	 Decommissioning	Workshop	
	 วันที่	9	ต.ค.	2562	ณ	ห้องประชุม	สทน.

2.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	KAERI-TINT	Joint	Workshop	on	Technical	Requirements	 in	the	Bidding	Process	for	a	 
	 New	Research	Reactor	ระหว่างวันที่	19	-	21	กุมภาพันธ์	2563	ณ	ห้องประชุม	สทน.

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) 
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การประชุม	The	2nd	Meeting	of	the	Joint	Russia	-	Thai	Working	Group	on	Cooperation	in	the	Use	of	Nuclear		
วันที่	10	ต.ค.	2562	ณ	ห้องประชุม	สทน.

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ State Atomic Energy Corporation Rosatom (ROSATOM)

การประชมุตดิตามผลการประชุม The 2nd Meeting of the Joint Russia - Thai Working Group  
on Cooperation in the Use of Nuclear 
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สทน. 



47

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ United States Department of Energy (U.S.DOE) 

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

การประชุม	South-East	Asia	Regional	Nuclear	Security	Technical	Exchange	Meeting	
วันที่	15-17	ตุลาคม	2562	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	

การประชุม	TINT-JAEA	steering	committee	meeting	
วันที่	24	–	25	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	สทน.	
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สทน.	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง	สทน.	 และ	
กฟผ.	ในปี	๒๕๖๓	ประกอบด้วย	

•	 การจดัท�าเคร่ืองมอืวดัรงัส	ี	จ�านวน		๒๕๐		เครือ่ง		ส�าหรบัมอบให้โรงเรยีนเครอืข่ายของโรงเรยีนวทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลยั	 
๕	แห่ง	ได้แก่	

๑.	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ปทุมธานี	
๒.	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ลพบุรี	
๓.	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ชลบุรี	
๔.	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ตรัง	
๕.	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	มุกดาหาร
โดยมีพิธีมอบเครื่องมือสาธิตการวัดรังสีเพื่อประกอบการเรียนการสอนด้านนิวเคลียร์ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 

ราชวทิยาลยั	ส�าหรบัโรงเรยีนเครือข่ายโรงเรยีนวทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลยั	๕	แห่ง	จ�านวน	๒๕๐	เครือ่ง	ในวนัที	่๑๐	สงิหาคม	
๒๕๖๓	เวลา	๑๓.๓๐	–	๑๔.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุม	สพฐ	กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการภายใต้ความรว่มมอืระหวา่ง สทน. และ กฟผ. กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นรงัสแีละเทคโนโลยนิีวเคลียร์ 
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การฝึกอบรมครเูพ่ือการสง่เสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนีวิเคลยีรใ์นโรงเรยีน
ระดับมัธยมศึกษา โดยภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการด�าเนินการจัดฝึกอบรมส�าหรับโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ๓ แห่ง ได้แก่

๑.	โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ปทุมธานี		จ�านวน	๑๐	โรงเรียน	
	 วันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์

๒.	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ลพบุรี	จ�านวน	๑๐	โรงเรียน	
	 วันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	โรงแรมโอทู	ลพบุรี	
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๓.	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ชลบุรี
	 วันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	โรงแรมบางแสน	เฮอริเทจ	จังหวัดชลบุรี	

บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืวิจยัและพฒันาสายพนัธุก์ญัชาเพือ่ใช้ทางการแพทย์	วสิาหกจิชมุชนกลุ่มปลกูบกุและแปรรปูบกุ 
เกษตรอินทรีย์	บ้านทุ่งแพม	จ.แม่ฮ่องสอน	
วันที่	9	มีนาคม	2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสี	Ga-68	บริษัท	นิวเคลียร์	ซิสเต็ม	จ�ากัด	
วันที่	30	กรกฎาคม	2563
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สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สารเภสชัส�าเรจ็รปูของเทคนเีซยีม-99	เอม็	ในประเทศเมยีนมา	บรษิทั	นากาเซ่	(ประเทศไทย)	 
จ�ากัด	
วันที่	16	กันยายน	2563	

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์	บริษัท	ไทย	เอ็น	ดี	ที	จ�ากัด	(มหาชน)			
วันที่	27	ตุลาคม	2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา	วิชาการ	งานวิจัย	และการให้บริการวิชาการด้วยอาหารฉายรังสี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่	28	ธ.ค.	2563	
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การจัดการ
ด้านความปลอดภัย
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การดูแลความปลอดภัย
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (Security) ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (Nuclear and Radiation  

Safety) และการพิทกัษ์ความปลอดภยัวสัดุนวิเคลยีร์ (Safeguards) ฝ่ายความปลอดภยัด้านนวิเคลยีร์ปฏบิตังิานด้านความปลอดภยั 
ซึ่งแบ่งภารกิจเป็น 3 งานหลักๆ ดังนี้

1. งานความมั่นคงปลอดภัย (Security) 
การควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันฯ  

ทั้งสามพื้นที่ ได้แก่ สทน. พื้นที่จตุจักร สทน. พื้นที่องครักษ์ 
และ สทน. พืน้ทีค่ลองห้า ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัพิลงังาน
นวิเคลยีร์เพือ่สันต ิพ.ศ.2559 ตามมาตรฐานสากลและข้อก�าหนด
ของ IAEA (IAEA Nuclear Security Series No.13) ในการ
รักษาความปลอดภัยในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
การด�าเนินการดังกล่าวได้แก่ อาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 
ปปว.-1/1 อาคารเครือ่งฉายรงัส ีCo-60 โรงเกบ็กากกมัมนัตรงัสี 
ห้องปฏบิติัการวจิยัทดลองทางรงัสแีละอาคารท�าการ ของ สทน. 
โดยได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย ระบบ 
CCTV, ระบบ Access Control, ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว 

และจดัเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ดแูล
ความปลอดภัยและเข้าระงับเหตุได้ทันเวลา ฝ่ายความปลอดภัย
ด้านนิวเคลียร์ยังได้ด�าเนินการจัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
และระงับเหตุเพลิงไหม้ให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง  

ในปีงบประมาณ 2563 สทน.ได้ปรับปรุงระบบ CCTV, 
ระบบ Access Control, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้การตรวจสอบการ
รักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัยและรวดเร็วขึ้นรวมถึง
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
การอพยพบุคคลออกจากอาคารเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย ประจ�าปี 
2563 เป็นต้น

รูปที่ 1 แสดงระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และระบบบันทึก CCTV ระบบการเข้า-ออก Access Control การฝึกอบรมหลักสูตร
การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นการอพยพบุคคลออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

รูปที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นการอพยพบุคคลออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย วันที่ 6 7 และ 
10 สิงหาคม 2563
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นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านระบบการคุ้มครองทาง
กายภาพตามบันทึกความเข้าใจแล้ว ทางรัฐบาลแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกา ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านงานความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี จาก Pacific Northwest National 
Laboratory (PNNL), Sandia National Laboratory (SNL) 
และUnited States Department of Energy (USDOE) ซึ่ง
เป็นสถาบนัทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาตด้ิานงานความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ด�าเนินการจัดการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ สทน.

 ด้วยในช่วงเวลา เดอืนมนีาคม 2563 - ปัจจบัุน ประเทศไทย
อยู่ในช่วงมีสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ท�าให้ในปี 2563 ไม่ได้มกีารจดัการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ สทน.

2. การดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์
 และรังสี (Nuclear and Radiation  
 Safety)

ฝ่ายความปลอดภยัด้านนวิเคลยีร์มภีารกจิหลกัในการก�ากบั
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากกิจกรรมที่ด�าเนิน
งานภายในสถาบัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ประชาชน ร่วมถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นหนึง่ในพันธกจิ 
หลักของสถาบันฯ ซึ่งงานการดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

และรังสี (Nuclear and Radiation Safety) มีดังต่อไปนี้ 
• ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฟิสิกส์สุขภาพ (Health Physics)  

ประจ�าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1
• ตรวจประเมินการฟุ ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี

ไอโอดีน-131 ในงานผลิตไอโซโทปรังสี
• เฝ ้ าตรวจติดตามการรั่ ว ไหลของสารกัมมันตรั งสี

โคบอลต์-60 ในงานฉายรังสีแกมมา
• ตรวจประเมินการได้รับรังสีภายในร่างกาย (Internal  

exposure) และภายนอกร่างกาย (External exposure) ส�าหรบั
ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสีของสถาบัน

• ตรวจติดตามความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์และรังสี  
การพทิกัษ์ความมัน่คงปลอดภัยวสัดนุวิเคลียร์ (Internal Audit) 
ภายในสถาบัน

• จดักจิกรรม safety knowledge sharing ส�าหรับผู้บริหาร
ระดับต้น/กลาง และเจ้าหน้าที่ ตามแผนด�าเนินงานโครงการ
ประเมินและพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร 
(Independent Safety Culture Assessment ; ISCA) ของ สทน.

 จากผลการด�าเนินงานพบว่ากิจกรรมที่มีการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในสถาบัน มีความปลอดภัย
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป ็นไปตามภารกิจหลักในการก�ากับดูแล 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ สทน.

รูปที่ 3 แสดงการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากกิจกรรมต่างๆ ที่ด�าเนินงานภายใน สทน.
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3. งานพิทักษค์วามปลอดภัยวสัดนุวิเคลยีร์  
 (Safeguards) 

ตามท่ีประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาไม่แพร่
ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ( The Treaty of Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons: NPT) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2515 ส่งผลให้ 
การด�าเนินกิจกรรมด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
ตลอดจนการวิจัยพัฒนาท่ีเก่ียวข้องและตามพันธกรณีตาม 
สนธสิญัญานีค้อืการใช้ระบบพทิกัษ์ความปลอดภยัวสัดนุวิเคลยีร์
ภายใต้กรอบของสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
หรือข้อตกลงการพิทักษ์ความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ 
(Safeguards Agreement: INFCIRC /241) นั้น ซึ่งในทุก ๆ ปี
เจ้าหน้าที่ตรวจการพิทักษ์ความปลอดภัยของทบวงการปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA Safeguards Inspector) ที่จะมาท�า 
การตรวจสอบ ณ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ประเทศไทย 

รูปที่ 4 กิจกรรม Safety Knowledge Sharing ของผู้บริหารระดับกลาง ระดับต้น และ ผู้ปฏิบัติงาน

รวมถงึเอกสารรายงานงบดลุปรมิาณรงัสีวสัดนุวิเคลยีร์ให้เป็นไป
ตามพนัธกรณทีีไ่ด้ตกลงไว้กบัทบวงการปรมาณรูะหว่างประเทศ  
IAEA สทน. โดยฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และศูนย์
เครือ่งปฏิกรณ์จดัท�ารายงานเอกสารทีร่ะบปุรมิาณวสัดนุวิเคลยีร์ 
รายงานการตรวจวัดด้วยวิธีทางกายภาพที่ได้ก�าหนดไว้ใน 
ข้อตกลงเพิ่มเติมเฉพาะกรณี (Subsidiary Arrangement) 
รวมทั้งรายงานจ�านวนแท่งเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อื่น ๆ (Item 
Counting) ท่ีมีวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบเพื่อให้แน่ใจ
ว่าปริมาณวัสดุนิวเคลียร์เป็นไปตามที่แสดงไว้ในรายงานและ 
ในบัญชีควบคุมปริมาณ นอกจากนี้ สทน. ยังได้จัดเตรียมข้อมูล
เพือ่รายงานต่อ ปส. ตามพธิสีารเพิม่เตมิ (Additional Protocol) 
ซึ่งรัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายมาบังคับใช้โดยพระราชบัญญัติ
พลงังานนวิเคลียร์เพือ่สนัต ิพ.ศ. 2559 เพือ่ให้เป็นไปตามข้อตกลง 
ที่รัฐบาลได้ท�าไว้กับ IAEA
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4. งานอื่น ๆ 
เช่น การเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์การป้องกันอันตรายจากรังสีโดยบรรยายภายในและภายนอกสถาบันฯ  

เป็นวิทยากรให้ความรูเ้กีย่วกบัรงัสเีบือ้งต้นแก่สถาบนัศึกษา การจดัฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่บคุลากรภายในและภายนอกสถาบนัฯ เช่น 
• จัดฝึกอบรมปฏิบัติการ Follow-up Training Course “Environmental Radioactivity Monitoring”

รูปที่ 5 แสดงเจ้าหน้าที่ IAEA Safeguards Inspector ท�าการตรวจสอบบัญชีแท่งเชื้อเพลิงและสถานที่เก็บรักษาประจ�าปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ตรวจข้ามปีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19)
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การพัฒนาองค์กร
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1.	 การบรหิารการจดัการองคค์วามรู	้และกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องเจา้หน้าที	่สทน.
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี มีการพัฒนาองค์ความรู้เกิดข้ึนตลอดเวลา สถาบันฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาองค์ความรู้ที่ส�าคัญ 
ของสถาบันฯ ไว้ จึงได้ริเริ่มน�าระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบันฯ  
เล็งเห็นความส�าคัญของระบบการจัดการความรู้จะสามารถช่วยให้สถาบันฯ บรรลุผลในประเด็นดังต่อไปนี้

• เป็นเครื่องช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
• รักษาองค์ความรู้ที่ส�าคัญขององค์กรไว้ไม่ให้สูญหาย
• ตอบสนองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรโดยสร้างบุคลากรให้ม ี

ทีมงานที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อด�าเนินการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management-KM) ที่ส�าคัญของสถาบันฯ
2.  เพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่วกับการก�าหนดองค์ความรูท้ีส่�าคญัขององค์กร (Key Organization Knowledge) และสามารถก�าหนด

องค์ความรู้ที่ส�าคัญขององค์กรได้เหมาะสมกับบริบทสถาบันฯ
3.  เพื่อด�าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ทุกกลุ่ม ศูนย์ หน่วย ฝ่าย ของสถาบันฯ ตามระบบการจัดการความรู้ (Knowledge  

Management System) ให้ได้องค์ความรู้ที่ส�าคัญมาจัดเก็บในระบบขององค์กรได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงาน
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการก�าหนดองค์ความรู้ที่ส�าคัญของสถาบันฯ และคณะท�างานการจัดการความรู้  

(KM Team)

การพัฒนาองค์กร
สถาบนัเทคโนโลยีนวิเคลยีร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรอื สทน. มภีารกจิหลกัในการวจิยัพัฒนา และใหบ้รกิาร 
ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับผู้สนใจ  
การด�าเนนิกจิกรรมบรกิารของ สทน. มุง่เน้นการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีวิเคลยีร ์เพ่ือตอบสนอง 
ต่อสังคม ทั้งในด้านการฉายรังสีอาหาร การผลิตไอโซโทปรังสี การฉายรังสีอัญมณี การบริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ และการจัดการกากกัมมันตรังสี ในขณะเดียวกัน สทน. ได้ตระหนักและมีความพยายามในการที่จะ
ด�าเนินบทบาทใหต้อบสนองตอ่สงัคมใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยเฉพาะในสว่นของการใหบ้รกิารทีส่ามารถแกไ้ข
ปัญหาให้กับประเทศ และให้แก่ผู้มาใช้บริการของ สทน. 

ดงันัน้ เพ่ือใหเ้กดิพัฒนาองคก์ร และสร้างนวัตกรรมใหม ่เพ่ือช่วยแก้ปัญหาใหกั้บประเทศ และผูใ้ชบ้รกิารของ  
สทน. ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาปรบัปรงุการด�าเนนิงานของ สทน. ใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศ
และผู้ใช้บริการของ สทน. จึงได้ด�าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน. ในการจัดวาง
ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กรของ สทน. ให้สามารถด�าเนินการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ และเป็นแนวการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แบบพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้
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ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�านวน 5 กิจกรรมภายในปี 2563
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การประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในปี 2563
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2.	การประกวดสุดยอดโครงการนวตักรรม	 
	 สทน.	2563

เนื่องด้วยปัจจุบันการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทน.  
ได้มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญในงานด้านการส่งเสริมวิจัยและ
พฒันาสนิค้าและบริการ ซึง่จ�าเป็นต้องพึง่พา Technology และ
ความรูใ้หม่ๆ จากสถาบนัมาประยกุต์ใช้เพือ่เพิม่คุณค่า และก่อให้ 
เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ สทน. มากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็น 
การกระตุน้และส่งเสรมิให้บคุลากรในองค์กรเกดิการเรยีนรูแ้ละ 
พฒันางานวจิยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานขึน้ สทน. จงึเหน็สมควร
ให้มีกิจกรรมการประกวดโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม 
สทน. “TINT Innovation 2020” ขึ้น โดยผู้ที่ชนะการประกวด
จะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึง
โอกาสในการน�าผลงานมาต่อยอดทางธรุกจิให้กบั สทน. หรอืน�า
ผลงานด้านนวตักรรมเทคโนโลยนีวิเคลยีร์มาใช้ให้เกดิประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรท้ังเจ้าหน้าท่ีและจ้างเหมาของ 

สทน. ทุกท่านท่ีสร้างผลงานด้านนวัตกรรมให้มีโอกาสน�าเสนอ 
เผยแพร่ผลงาน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างกัน 
ซึ่งท�าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้านนวัตกรรม
ในระดับองค์กรให้เกิดขึ้น

2.  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการท�างานระหว่าง
หน่วยงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

3.  เพือ่สร้างแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีภ่ายใน

องค์กร ในการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยใหม่ๆ มาช่วย
สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร 

การท�านวัตกรรมในบริบทของ สทน.
นวตักรรม หมายถงึ กระบวนการเปลีย่นแปลงทีน่�าไปสูส่ิง่ใหม่  

หรือการปรับปรุงจากสิ่งเดิมที่เกิดจากการน�าองค์ความรู้ ผนวก
กบัความคดิสรา้งสรรค์ จนสามารถน�าไปพฒันาให้เกดิคณุค่าต่อ
องค์กร ลูกค้า และสังคม 

รูปแบบของนวัตกรรมใน สทน.
• Product Innovation การสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์รปูแบบใหม่ 
• Process Innovation การสร้างกระบวนการใหม่ 
• Service Innovation การสร้างสรรค์บรกิารรปูแบบใหม่ ๆ  
   
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อบรรยากาศการสร้างสรรค์นวัตกรรม
• ผู้น�าให้การสนับสนุนและเป็นแบบอย่าง 
• มีการจัดการข้ามสายงาน (Cross Functional Team)
• มีการยกย่องและแบ่งปันการปฏิบัติที่เป็นเลิศใน สทน.  

เสมอๆ
• ส่งเสริมการประชันผลงาน และ ระบบรางวัลจูงใจ
• มีกิจกรรมส่งเสริม
• มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ 
• การสื่อสารองค์กรที่ดี 
• การผ่อนคลายกฎ ระเบียบ ที่มากเกินไป เพื่อส่งเสริมให้

คิดนอกกรอบ

• การปรับปรุงความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ สทน.
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• การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมของ สทน. 2562
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3.	การส่งเสริมค่านิยมองค์กร	 (STACK)	 
	 และกิจกรรมการรับรู้ค่านิยมองค์กร

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมีศักยภาพในการด�าเนินการ
ทางด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดย
ผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาน้ี สามารถน�ามาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ และเพื่อ
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนาให้
สูงขึ้น การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนต่อ
งานด้านวทิยาศาสตร์ ช่วยให้การด�าเนนิงานของสถาบนัฯ บรรลุ
เป้าประสงค์หลัก ท้ังทางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ได้ดียิ่งขึ้น  
ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายพัฒนาองค์กรซึ่งมีความรับผิดชอบด้านค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรจึงได้ด�าเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยม
และวฒันธรรมองค์กร เฟส 3 ช่วงท่ี 1 ขึน้ โดยได้ด�าเนนิกจิกรรม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร STACK 
แก่บุคลากร สทน. ทุกระดับ ซึ่งฝ่ายพัฒนาองค์กรได้ด�าเนินการ
และได้รับความร่วมมือจากส่วนงานอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือในการ
ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในรูปของคณะท�างาน
ร่วมด�าเนินงานด้านการสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
และได้มีการร่วมมือ วางแผน และปฏิบัติงานตามแนวทางของ
คณะท�างานฯ นั้น

• กจิกรรมการสือ่สารระหว่างผูบ้รหิารกบัเจ้าหน้าท่ีของ สทน. 

• กิจกรรมการรับรู้ค่านิยมองค์กร
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ฝ่ายประกนัคุณภาพ
ฝ่ายประกนัคณุภาพ มีภารกจิในการจดัท�า ดแูล ประสานงาน  

และรักษาระบบประกันคุณภาพที่ทางสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) น�ามาประยุกต์
ใช้ตามมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ 2563 ทาง สทน.  
มีผลการด�าเนินงานโดยสรุปดังนี้

1.	 ผลงานดา้นการจดัท�าระบบตามมาตรฐาน 
	 สากล

1.1 ในปี 2563 ทาง สทน. ได้มีการขยายขอบข่ายระบบ
บริหารงานคณุภาพ ISO9001:2015 ครอบคลมุโรงงาน Electron  
Irradiation (E-beam) ของศูนย์ฉายรังสี คลอง 5 โดยผู้ตรวจ  
ประเมินจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

1.2 ศูนย์ฉายรังสี คลองห้า ได้รับการรับรองระบบบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จากบริษัท ยูไนเต็ด  
รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เม่ือวันที่ 16 
ธันวาคม 2562 

1.3 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้รับการรับรองขอบข่ายการสอบเทียบ
เครื่องวัดความเปรอะเปื ้อนทางรังสี ตามมาตรฐาน ISO/
IEC17025:2017 จากส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

2.	การรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
	 สากล

2.1 สทน. ได้รบัการตรวจรบัรองระบบมาตรฐาน ISO9001: 
2015 ทั้งองค์กร ประจ�าปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 
กรกฎาคม 2563 โดยผู้ตรวจประเมินจาก บริษัท บูโร เวอริทัส 
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

2.2 ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ ได ้ต ่ออายุการรับรองระบบ 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั OHSAS/TIS18001 โดยผู้ตรวจ
ประเมินจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) 
จ�ากดั และได้รับการรบัรองเมือ่ วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 และ 
ได้ยกระดับระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร 
โดยได้น�าเอาระบบมาตรฐาน ISO45001:2018 มาประยุกต์ใช้ 
แทน OHSAS/TS18001 ท่ีจะถูกยกเลิกไป ซ่ึงมีกลุ่ม ศูนย์  
ฝ่าย ที่น�าร่องในการท�าระบบฯ ได้แก่ ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์  
ศูนย์ไอโซโทปรังสี ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์  

โดยก�าหนดขอการรับรองระหว่างปี 2564 - 2565 และจะขยาย
ผลให้ครอบคลุมทั้ง สทน. ต่อไป

2.3 ศนูย์จดัการกากกมัมนัตรงัส ีได้รับรองระบบการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ISO14001:2016 โดยผู้ตรวจประเมินจากบริษัท 
ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และได้รับ
การตรวจประเมนิประจ�าปี เมือ่วนัที ่24-25 สงิหาคม พ.ศ.2563

2.4 ห้องปฏิบัติการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี ศูนย ์
ฉายรังสี ได้รับตรวจประเมินห้องปฏิบัติการฯ เพื่อต่ออายุการ
รับรองพร้อมเปลี่ยนเวอร์ชั่น ระบบ ISO/IEC17025:2017 จาก 
ส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตร์บริการ 
ในวนัที ่28 - 29 มกราคม 2563 และรบัการตรวจประเมนิเพิม่เตมิ 
ในด้านวิชาการ (ด้วยวิธีการตรวจประเมินทางไกล) จากส�านัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เมือ่วนัที ่12 มิถนุายน 2563  โดยได้รบัการรบัรองตามใบรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ เลขที่ อว 0303/14817 ลงวันที่ 
24 กันยายน 2563 จากส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2.5 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และ 
ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสี ศูนย์ฉายรังสี ได้รับการตรวจ
ประเมนิเพือ่ต่ออายกุารรบัรอง จากส�านกัมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 
2563 

2.6 ห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี 
และฝ่ายตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้ด�าเนินการประเมินตนเองตามเอกสาร
การตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังรักษาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (Self-Declaration) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2017 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

2.7 ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ศูนย์จัดการ
กากกัมมันตรังสี ได้รับตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ เพื่อเปลี่ยน
เวอร์ชั่น ระบบ ISO/IEC17025:2017 จากส�านักบริหารและ
รับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันที่ 20 - 21 
เมษายน 2563 และได้รบัการรบัรองตามใบรบัรองความสามารถ 
ห้องปฏบิตักิาร เลขที ่อว 0303/14802 ลงวนัที ่24 กนัยายน 2563 
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จากส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ

2.8 ฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ รับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 เพื่อติดตามผลการ
รับรองครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการตรวจประเมินทางไกล หน่วยรับรอง
บคุลากรด้านการทดสอบโดยไม่ท�าลาย ด้วยวธิถ่ีายภาพด้วยรงัสี 
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 จากส�านักงานคณะ
กรรมการการมาตรฐานแห่งขาติ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และ 
รับการประเมินขั้นตอนที่ 2 เพื่อติดตามผลการรับรองครั้งที่ 1  

ณ สนามสอบ อาคาร 24 สทน.ส�านักงานใหญ่ จากส�านักงาน 
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งขาต ิ ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมการจัดการทดสอบอาชีพบุคลากร
ด้านการทดสอบโดยไม่ท�าลาย ด้วยวิธถ่ีายภาพด้วยรงัส ีประจ�าปี  
2563 ระดับ 2 เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563

3.	ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่อยู่ 
	 ระหว่างการด�าเนินการจัดท�า

ปัจจุบันทาง สทน มีการด�าเนินการจัดท�าและน�าระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ และอยู่ระหว่าง 
การด�าเนินการ ดังนี้

	 ระบบมาตรฐาน	 	 ผลการด�าเนินการ	 คาดว่าจะได้รบั
	 	 	 	 การรับรอง
ISO45001:2015  อยู่ระหว่างการประยุกต์ใช้ (Implement) เอกสาร ภายในปี 2564
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ISO/IEC 17020:2012 • ได้รับการตรวจประเมินส�าหรับการประเมินเอกสารตามหนังสือ ภายในปี 2564
ระบบหน่วยตรวจงานตรวจสอบคุณภาพของ แจ้งรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินส�าหรับการประเมินเอกสาร 
เครื่องก�าเนิดรังสี ศูนย์บริการเทคโนโลยี ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 
นิวเคลียร์  • ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินตามหนังสือ
  แจ้งรายงานการตรวจประเมิน เลขที่ อก0714/7950 ลงวันที่ 
   30 มิถุนายน 2563 โดยด�าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและจัดส่งผล
   การแก้ไขกลับไปยัง ส�านักมาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 
  กันยายน 2563 
ISO/IEC 17025:2017 • จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การประกันคุณภาพ” วันที่ 25 ภายในปี 2565
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ คาร์บอน-14  มีนาคม 2563
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ • จัดฝึกอบรมข้อก�าหนดฯและการตรวจติดตามภายใน
  ตามระบบISO/IEC17025 ระหว่าวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563
  • อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบ E-smart ISO 
  และ Implement 
ISO/IEC 17025:2017 • อยู่ในระหว่างการด�าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการ ภายในปี 2565
ห้องปฏบิตักิารตรวจวเิคราะห์ทางจลุชวีวทิยา รับรองในปี 2565
ศูนย์ฉายรังสี ขยายขอบข่ายเครื่องเทศและ 
วัตถุดิบสมุนไพรชนิดผง  
ISO/IEC17025   • เปรียบเทียบระหว่างบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ ภายในปี 2565
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี  •  ด�าเนินการประมาณค่าความไม่แน่นอน (uncertainty) ของ
ขอบข่ายการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีเอกซ์  การสอบเทียบ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ • จัดอบรมหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
  ทางการสอบเทียบเครื่องมือทางรังสีให้กับบุคลากรภายในวันที่ 
  อบรม 1 กรกฎาคม 2563
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4.	การผลักดันต้นแบบงานวิจัยระดับ	lab	scale	สู่ผลิตภัณฑ์ระดับ	commercial	scale	 
	 การสรา้งมาตรฐานและความเชือ่มัน่ให้กับผลิตภัณฑ์ของ	สทน.

ฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ และศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร์ ร่วมกัน
ปรับปรุงและพัฒนาโรงงานต้นแบบส�าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ ของ สทน. โดยมีผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

•	 โรงงานต้นแบบส�าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ไมโครไคโตซาน
 ปรบัปรงุเอกสารทีเ่กีย่วข้องและประกาศใช้ในระบบ e Smart ISO ได้แก่ ระเบยีบปฏบิตังิาน (PM) จ�านวน 1 ฉบบั วธิปีฏบิตังิาน  

(WI) จ�านวน 1 ฉบับ แบบฟอร์ม (FM) จ�านวน 1 ฉบับ และจัดอบรมหน้างานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

•	 โรงงานต้นแบบส�าหรับผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ดูดซึมน�้าสูง
 ปรบัปรงุเอกสารทีเ่กีย่วข้องและประกาศใช้ในระบบ e Smart ISO ได้แก่ ระเบยีบปฏบิตังิาน (PM) จ�านวน 1 ฉบบั วธิปีฏบิตังิาน  

(WI) จ�านวน 1 ฉบับ แบบฟอร์ม (FM) จ�านวน 2 ฉบับ และจัดอบรมหน้างานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 ระบบมาตรฐาน	 	 ผลการด�าเนินการ	 คาดว่าจะได้รบั
	 	 	 	 การรับรอง 
ISO/IEC17025:2017  • อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ภายในปี 2566
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิค • จัดอบรมหลักสูตรการทวนสอบความใช้ได้ของวิธี ในวันที่ 19
เชงินวิเคลยีร์ การวเิคราะห์ Sr-90 ในตวัอย่าง มิถุนายน และ 14 กรกฎาคม 2563
สนิค้าส่งออก ศนูย์บรกิารเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ 
ISO/IEC17025:2017  • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอขยายการรับรองในปีงบประมาณ ภายในปี 2564
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดและประเมินปริมาณ 2564
รังสี ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์  
ISO/IEC 17024:2012 อยู่ระหว่างการจัดท�าเอกสารรูปแบบการรับรองบุคลากรด้านการ ภายในปี 2566
ระบบงานหน่วยรับรองบุคลากรด้านการ ทดสอบโดยไม่ท�าลาย โดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง
ทดสอบโดยไม่ท�าลาย โดยวิธีคลื่นเสียง
ความถี่สูง  
การประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานโครงการ เตรียมความพร้อมในการน�าระบบบริหารโครงการ ตามระบบ -
ตามระบบมาตรฐาน ISO 21500 มาตรฐาน ISO 21500 มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานของ สทน. 
  โดยด�าเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
  จ�านวน 1 หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
  1.หลักสูตร “การบริหารโครงการ ภายใต้มาตรฐาน ISO 21500” 
  เมื่อวันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2563
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การก�ากับดูแล
ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาติ ให้ความส�าคญักับการก�ากบัดแูล การก�าหนดนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ การตดิตามความก้าวหน้าของโครงการส�าคญั การพจิารณาผลการปฏบิตังิานตามกรอบการประเมนิองค์การมหาชน  
การตรวจสอบ การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบต่างๆ การขยาย 
ความร่วมมอืกบัพนัธมติร การแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ การประเมินผลคณะกรรมการ โดยสรุปสาระส�าคัญดังนี้ 

1.	 การก�าหนดนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และ 
	 ทิศทางการด�าเนินงานของสถาบันฯ
1.1	วิสัยทัศน์ของผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลย ี
	 นิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิเหน็ชอบ
วิสัยทัศน์ของผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โดยมีข้อเสนอแนะให้สถาบันฯ มุ่งเน้นเรื่อง
การสร้างความเข้มแขง็ของเครอืข่ายภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยมุ่งเน้นไปยังประเทศท่ีมีความสามารถเฉพาะและ
จ�าแนกเป็น Cluster เช่น แพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรม  
เพื่อช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการผลักดันให้สถาบันฯ เป็น Top 
200 ใน SCIMAGO Institute Ranking ส�าหรับความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในแต่ละ cluster ควรมุ่งเน้นการวิจัยโดย
ก�าหนด Agenda-Based ของสถาบนัส�าหรบัการท�าวทิยานพินธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ควรมียุทธศาสตร์ที่มุ่ง
เน้นพฒันาการเป็นหน่วยงานให้การรบัรองมาตรฐาน (Certified 
body) แผนงานโครงการที่ถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์จะต้อง  
มีมิติของการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
และการเป็นองค์กรที่ไว้ใจได้ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัย (safety culture) และการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร เช่น การวางแผน
แม่บทของการใช้ที่ดินของสถาบันเพื่อการใช้พัฒนาชุมชน สร้าง
เครือข่ายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้โครงสร้าง
พื้นฐานของสถาบันเป็นที่ยอมรับ

1.2	ร่างโครงสร้างของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
	 แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เห็น
ชอบการปรบัเปลีย่นโครงสร้างการบรหิารงานของสถาบนัฯ โดย
ให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้สถาบันฯ 
ด�าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตาม
กรอบอัตราก�าลังที่เคยได้รับอนุมัติ โดยไม่ต้องรอการประกาศ

ใช้โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันฯ ใหม่ที่จะมีผลบังคับ
ใช้ในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เกดิความต่อเนือ่งในการด�าเนนิงานใน
ภารกิจทีส่�าคญัของสถาบนัฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการให้ความ
ส�าคญัต่อการปฏริปูระบบสารสนเทศ (Digital Transformation)  
ของสถาบันฯ และเสนอแนะให้ผู้อ�านวยการแต่งตั้งคณะท�างาน
เพือ่การปฏิรปูระบบสารสนเทศของสถาบนัฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
เพือ่ให้มกีารวางแผนและสร้างทมีงานด้านสารสนเทศทีเ่หมาะสม 
ต่อไป

1.3	แผนกลยุทธ์	4	ปี	พ.ศ.	2564	-	2567	และแผน 
	 ปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564		

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาต ิเหน็ชอบ
ในการด�าเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์สถาบันฯ ระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2564 - 2567 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน
จ�านวนทั้งสิ้น 482 ล้านบาท และ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันฯ เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น  
965,552,500 บาท ซึ่งเป็นเงินงบประมาณจาก 1) งบประมาณ
แผ่นดิน 403,064,800 บาท 2) งบประมาณจากกองทุนวิจัย 
(สกสว.) จ�านวน 273,885,400 บาท 3) แหล่งทุนภายนอก 
(กฟผ.) จ�านวน 80,514,800 บาท 4) ทุนสถาบันฯ จ�านวน 
208,087,500 บาท

1.4	การเสนอโครงการของสถาบันเทคโนโลยี
	 นิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ภายใต้
	 กรอบนโยบายการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม
	 ของประเทศ

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
รับทราบการเสนอโครงการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชก�าหนดให้
อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
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1.5	แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
	 สถาบันฯ	(Business	Continuity	Plan:	BCP)		 

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาต ิเห็นชอบ 
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสถาบันฯ (Business 
Continuity Plan: BCP) ส�าหรับการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต ในกรณีที่ สถาบันฯ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท�าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่
ก�าหนดไว้

1.6	แผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง 
	 ชาติ	(องคก์ารมหาชน)	ป	ีพ.ศ.	2564-2567	และ 
	 แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เห็น
ชอบการด�าเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2564 -2567  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 482  
ล้านบาท และอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของสถาบันฯ เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 965,552,500 บาท

1.7	แผนการจ้างที่ปรึกษาของสถาบันเทคโนโลยี 
	 นิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 ประจ�าปี 
	 งบประมาณ	พ.ศ.	2564

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อนุมัติ
แผนการจ้างที่ปรึกษาของสถาบันฯ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และอนุมัติอัตราก�าลังเพิ่มเติมจ�านวน 3 ต�าแหน่ง 
ส�าหรับการจ้างที่ปรึกษาของสถาบันฯ เฉพาะในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ท่ีปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และท่ีปรึกษาด้านแผนงานและ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ค่าตอบแทนต่อเดือนคนละ 60,000 
บาท โดยมีระยะเวลาจ้าง 12 เดือน รวมทั้งสิ้น 2,160,000 บาท

1.8	การขออนุมัติกรอบอัตราการเลื่อนเงินเดือน 
	 ประจ�าปขีองเจา้หนา้ที	่ประจ�าปงีบประมาณ	2563

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อนุมัติ
กรอบอัตราการเล่ือนเงินเดือนประจ�าปีของเจ้าหน้าท่ี ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 6 ส�าหรบัเจ้าหน้าทีท่ีอ่ยูใ่นเกณฑ์
เลื่อนเงินเดือนจ�านวน 300 คน ในวงเงิน 9,386,239.90 บาท

1.9	รา่งค�าของบประมาณรายจา่ยประจ�าปงีบประมาณ	 
	 พ.ศ.	2565	ของสถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แหง่ 
	 ชาติ	(องค์การมหาชน)

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อนุมัติ 
การตัง้งบประมาณด้านบคุลากรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสถาบนัฯ จ�านวน 217.8034 ล้านบาท เพือ่น�าเสนอต่อส�านกั
งบประมาณต่อไป

1.10	พิจารณารายงานผลการตรวจวัดปริมาณรังสี 
	 ในส่ิงแวดลอ้ม	สถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แหง่ 
	 ชาติ	(องค์การมหาชน)	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
รับทราบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อม 
สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ประจ�าปี  
พ.ศ. 2563 สทน. โดยฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์  
ได้ด�าเนินการเฝ้าตรวจวัดปริมาณรังสี บริเวณพื้นท่ีภายในรัศมี 
10 กิโลเมตร จากที่ตั้งของ สทน. ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 

1.  สทน. ส�านักงานใหญ่ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
2.  สทน. ส�านักงานสาขา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
3.  สทน. ส�านักงานศูนย์ฉายรังสี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
เพือ่สุ่มเกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัค่าปรมิาณรงัสีในส่ิงแวดล้อม 

โดยการตรวจปรมิาณรงัสใีนสิง่แวดล้อมนีเ้น้นจากตวัอย่าง น�า้ผวิ 
ดนิ ดนิผิวหน้า และฝุ่นอากาศ รวมถงึการเฝ้าระวงัโดยการตดิตัง้ 
สถานีเฝ้าตรวจปริมาณรังสีแบบถาวรที่ท�างานต่อเน่ืองตลอด  
24 ชั่วโมง โดยรอบ พบว่าระดับกัมมันตภาพรังสีอยู่ในระดับที่มี
อยูต่ามธรรมชาตมิคีวามปลอดภัยต่อประชาชน และส่ิงแวดล้อม

1.11	แผนงานระยะส้ันการจัดการฝุ่นเหล็กเป้ือนรังสี	 
	 ซีเซียม-137

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อนุมัติ
หลกัการโครงการจดัสร้างโรงเก็บกากกมัมันตรงัส ีและอนมัุตงิบ
ประมาณการก่อสร้างจ�านวน 3,945,023.97 บาท ตามแผนงาน
ระยะสั้นการจัดการฝุ่นเหล็กเปื้อนทางรังสี ซีเซียม-137
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2.	การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
	 ส�าคัญของสถาบันฯ
2.1	 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องโทคาแมค	 
	 TT-1	 พร้อมอาคารติดตั้งและระบบสนับสนุน	 
	 เพ่ือการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมาและ 
	 ฟวิชัน

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิให้ความ
เหน็ชอบและอนมุตัใิช้เงนิโครงการปรบัปรงุและพฒันาเครือ่งโท
คาแมคTT-1 และระบบสนับสนุน จ�านวนเงิน 259,986,898.90 
บาท โดยใช้งบประมาณจาก  

1.  เงินสนับสนุนจาก กฟผ. จ�านวน 199,938,130.84 บาท 
(หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อย
สามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) 

2.  เงนิทนุ สทน. จ�านวน 6,402,768.06 บาท (หกล้านส่ีแสน
สองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทหกสตางค์)

3.  เงินงบประมาณแผ่นดิน จ�านวน 53,646,000 บาท  
(ห้าสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

2.2	อนมัุตส่ัิงจา้งพัฒนาเครือ่งโทคาแมคทีป่ระเทศ 
	 	 จีนพร้อมขนส่งและติดตั้งที่สถาบันเทคโนโลย ี
	 	 นิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 อ�าเภอ 
	 	 องครักษ์	จังหวัดนครนายก

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อนุมัติ 
สั่งจ้างพัฒนาเครื่องโทคาแมคท่ีประเทศจีน พร้อมขนส่งและ
ติดตั้งที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
อ�าเภอองครักษ์ จ�านวน 1 งาน จาก Institute of Plasma 
Physics, Chinese Academy of Sciences (ASIPP) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี ในราคา 148,817,000 บาท ซึง่เป็นราคา 
ที่รวมค่าขนส่งภายในประเทศจากท่าเรือ มายังส�านักงานใหญ่ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ�าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก แต่ไม่รวมค่าอากรศุลกากร ภาษี
มูลค่าเพิ่ม ค่าเช่าโกดัง และค่าจ้างออกของ ทั้งนี้ได้หมายให้
สถาบันฯ ศึกษาแนวทางเพิ่มเติมและด�าเนินการที่เกี่ยวข้องใน
การขอยกเว้นอากรน�าเข้าเพื่อประโยชน์กับสถาบันฯ ต่อไป

2.3	ความก้าวหน้าโครงการเครื่องปฏิกรณ์
	 	 นิวเคลียร์วิจัยใหม่

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
รบัทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลียร์
วิจัยใหม่ โดยเสนอแนะให้สถาบันฯ ควรสร้างความเข้าใจเรื่อง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน

ได้รับทราบ โดยจัดท�าส่ือการ์ตูน หรือ Diagram ที่แสดงการ
ท�าปฏิกิริยาของอนุภาคและเกิดพลังงานนิวเคลียร์ส่งผลและ
เกี่ยวข้องกับ การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม การฉายรังสี
อัญมณี และมีข้อมูลด้านผลลัพธ์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการ
มเีครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์วจิยัท้ังทางตรง และทางอ้อม นอกจาก
นี ้สถาบนัฯ ควรเชือ่มโยงการใช้ประโยชน์ของพลังงานนวิเคลยีร์
เกีย่วกบัการฉายรงัสีอปุกรณ์และเครือ่งมอืทางการแพทย์ซึง่เป็น
ผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และเทคโนโลยี
นวิเคลยีร์สามารถชว่ยสนบัสนนุการผลติอุปกรณ์ทางการแพทย์
อย่างไรบ้าง

ในด้านการเตรียมพร้อม สถาบันฯ ควรเร่งด�าเนินการขอรับ
ผู้เชี่ยวชาญของทบวงการฯ เพื่อมาประเมินความพร้อมของ 
โครงการฯ ภายใต้ Integrated Nuclear Infrastructure  
Review (INIRR) Mission ให้ทันภายในสิ้นปีนี้ รวมท้ังควรมี 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้งานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยใหม่ จากประเทศในกลุ่มอาเซียนในภาพรวมด้วย

2.4	ความก้าวหน้าผลการวิเคราะห์	 EHIA	 ของ 
	 โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
	 ใหม่และการเตรียมการรับฟงัความคิดเห็นคร้ัง 
	 ที่	3	โดยบริษัท	คอนซัลแทนท์	ออฟ	เทคโนโลยี	 
	 จ�ากัด	(COT)

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิรับทราบ
รายงานความก้าวหน้าผลการวเิคราะห์ EHIA ของโครงการจดัตัง้
เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์วจิยัใหม่และการเตรยีมการรบัฟังความ
คดิเห็นครัง้ที ่3  โดยบรษิทั คอนซลัแทนท์ ออฟ เทคโนโลย ีจ�ากดั 
(COT) และมข้ีอคดิเหน็เพ่ิมเตมิ ขอให้ COT ให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่า
กลุม่ประชากรทีเ่ข้าร่วมการรบัฟังความคดิเหน็ในแต่ละครัง้เป็น
ชดุเดยีวกนัหรอืไม่ เนือ่งจากกลุม่ประชากรมส่ีวนส�าคญัต่อความ
แม่นย�าของข้อมูล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 
ควรเป็นกลุ่มประชากรเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได้ว่ามี
กลุ่มประชากรชุดเดียวกันคิดเป็นร้อยละเท่าไร โดยให้รายงาน
ผลการส�ารวจในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้การจดัท�าข้อมลูในรปูแบบ  
Animation แสดงข้อมูลของโครงการเพื่อเผยแพร่ในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 อาจพิจารณาการน�าเสนอ
เนื้อหาการเปรียบเทียบที่แสดงให้เห็น ความแตกต่างที่ชัดเจน
ระหว่างก�าลังการเดินเคร่ืองของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์



ANNUAL REPORT 2020
THAILAND INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY (PUBLIC ORGANIZATION)

90

2.5	ความก้าวหน้าโครงการจัดซื้อเครื่อง
	 ไซโคลตรอน	พร้อมระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์
	 รังสี	1	ระบบ

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
รบัทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการจดัซือ้เครือ่งไซโคลตรอน 
พร้อมระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี 1 ระบบ มอบหมายให้ 
สถาบันฯ ด�าเนินการจัดเตรียมข้อมูล ขอให้สถาบันฯ เร่งรัดไป
ยงับรษัิทผูร้บัจ้างให้เร่งรดัด�าเนนิงานก่อสร้างให้ทนัตามแผนงาน  
และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมการจ่ายเงินงวดงานท่ีส่งมอบแล้ว  
โดยแบ่งรายละเอียดเป็นสามส่วน ประกอบด้วย 1) ส่วนอาคาร  
2) ส่วนเครื่องไซโคลตรอน 3) ส่วนอุปกรณ์ผลิตเภสัชภัฑณ์รังสี  
โดยจ�าแนกรายละเอียดแต่ละส่วนว่ามีการจ่ายเงินเป็นจ�านวน
ร้อยละเท่าไรและการส่งมอบงานมีความล่าช้ากว่าแผนหรือ
ไม่มากน้อยเพียงใดมีค่าปรับหรือไม่อย่างไร 4) รายงานข้อมูล 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทผู้รับจ้างและผู้รับ 
จ้างช่วง เพื่อพิจารณาความสามารถทางการเงิน รวมทั้งความ
พร้อมในด้านต่างๆ ของผู้รับจ้าง

2.6	ความก้าวหน้าโครงการ	Plasma	Fusion
คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิรับทราบ 

ความก้าวหน้าโครงการ Plasma Fusion โดยมีข้อเสนอแนะว่า 
การพฒันาเทคโนโลยหีลกั (Key techology) ทัง้สีด้่านของระบบ
สนับสนุนเครื่องโทคาแมค สถาบันฯ ควรเชิญภาคอุตสาหกรรม
ให้มารับความรู้ด้วย เพราะจะต้องมีภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม 
พัฒนาด้วย เช่น การพัฒนาระบบและการบ�ารุงรักษาระบบ 
superconducting magnet จะเป็นองค์ความรู้เดียวกัน ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันฯ สามารถพัฒนางานบริการสู่ภาค
อตุสาหกรรมต่อไปได้ รวมท้ัง หากมกีารพฒันาหรอืปรบัปรงุ หรือ
ซ่อมแซม สถาบนัฯ จะได้มบีคุลากรเพือ่รองรับการดแูลระบบได้

นอกจากนี้ สถาบันฯ ควรมีแผนการจัด workshop ด้าน 
การพัฒนาเทคโนโลยี และควรเชิญภาคเอกชน/อุตสาหกรรม  
หรือ distributor เข้ามาร่วมด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
เทคโนโลยีและแสวงหาความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ร่วม
กันในอนาคต โดยสถาบันฯ ควรรวบรวมรายชื่อบริษัท และ 
appliance ต่างๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีด้าน super conductor 
megnet และ high voltages  ด้านความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั
จ�านวน ๑๘ แห่ง ควรมีการแบ่งกลุ่มในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน 
โดยสถาบันฯ เป็นแกนกลางในการสนับสนุนความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ และควรมีความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะได้เพิ่มบุคคลากรในด้าน

ที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ สถาบันฯ ควรเตรียม
การด้านบุคลากร โดย 1) ขอเพิ่มโควต้านักเรียนทุน อว. (จนถึง
ปริญญาเอก) โดยให้ขอเพิ่มเติมจ�านวนนักเรียนทุนที่ได้รับการ
จดัสรรจากโควต้า เพือ่ทดแทนจ�านวนนกัเรยีนทนุด้านนวิเคลียร์
ที่ถดถอยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเป็นการเพิ่มการสร้าง
ก�าลงัคนด้านนีข้องประเทศให้มากยิง่ขึน้ 2) การสร้างคนส�าหรบั
อนาคต ในการส่งคนไปท�างานใน lab ต่างประเทศ โดย PMU 
(Program Management Unit) มีคลัสเตอร์ด้านเทคโนโลย ี
ชั้นสูง โดยเน้นย�้าความต้องการว่า สถาบันฯ ไม่ได้มีเป้าหมาย
เพียงเพื่อสร้างโทคาแมค แต่เป็นเป้าหมายในการสร้างศักยภาพ
ของบคุลากรด้านนีข้องประเทศ ทัง้นี ้ขอให้สถาบนัฯ ด�าเนนิการ 
เรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามในอนาคตอกีสีปี่ข้างหน้าหาก
เกิดเทคโนโลยีใหม่ สถาบันฯ ควรพิจารณาการบูรณาการเรื่องนี้ 
กับเทคโนโลยีหรือการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ด้วย โดยให้
ประเมินว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปในทิศทางใด

3.	การพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผน 
	 ปฏิบัติการของสถาบันฯ
3.1	การปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัต ิ
	 งานของสถาบันฯ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 
	 2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาต ิเหน็ชอบ
การปรบัปรงุตวัชีวั้ดการประเมนิผลการปฏบิติังานของสถาบนัฯ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องมาจากผลกระทบที่ได้รับ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งก�าหนดเป้าหมายรายได้วงเงิน 116 ล้านบาท 
และการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณจ�านวน 15 ล้านบาท โดยม ี
ข้อแนะน�าให้สถาบันฯ ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเดิม  
หากมีการเปล่ียนแปลงแผนปฏิบัติการขอให้น�ามาเสนอให ้
คณะกรรมการทราบด้วย

3.2	ผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ	 ประจ�าปีงบ 
	 ประมาณ	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
เหน็ชอบผลการปฏบิตังิานของสถาบนัฯ ตามกรอบการประเมนิ
ผลองค์การมหาชนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่4  
เนื่องจากคณะกรรมการสถาบันฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่า 
เป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยสถาบันฯ  
ได้เร่งด�าเนินการในส่วนที่สามารถด�าเนินการได้ในสถานการณ์ 
COVID-19 โดยมหีลักฐานตวัเลขตวัช้ีวดัเดมิทีผ่ลการด�าเนนิงาน 
เกินค่าเป้าหมายมาตรฐาน ทั้งนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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สถาบันฯ ได้มีข้อสรุปให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่ปรับปรุงเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19

3.3	การรายงานผลเงินกันเหลื่อมปี	 ประจ�าปีงบ 
	 ประมาณ	พ.ศ.	 2561-2562	 เพ่ือเบิกจ่ายในปี 
	 งบประมาณ	พ.ศ.	2563	ณ	ส้ินปีงบประมาณ	 
	 2563	และสรุปผลเงินกันเหลื่อมปีเพ่ือเบิกจ่าย 
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิเหน็ชอบ
รายงานผลเงนิกนัเหลือ่มปี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลการกันเงิน
เหลื่อมปี ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 คงเหลือจ�านวน 6 รายการ
เป็นจ�านวนเงิน 114.5896 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นรายการที่น�าเข้า
สู่เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนสถาบันฯ กันเหลื่อมปี 
จ�านวน 1 รายการ เป็นจ�านวนเงิน 8.7104 ล้านบาท 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณกันเหล่ือมปี  
จ�านวน 89 รายการ เป็นเงนิ 481.3010 ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลือ  
14 รายการ 248.1944 ล้านบาท

อนมุตักินัเงนิไว้เบกิเหลือ่มปีประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2563 เพือ่เบกิจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 82 รายการ  
เป็นจ�านวนเงิน 543.9147 ล้านบาท

3.4	แผนการด�าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล	 
	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	–	2567

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
อนุมัติแผนการด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
สถาบันฯ ปี พ.ศ. 2564 – 2567 โดยมีข้อเสนอแนะว่า สถาบันฯ 
ควรมีแผน Competency Roadmap และจดัท�าเป็นแผนพฒันา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ระยะสั้น
และยาวต่อไป และมีโครงการโรงเรียนผู้น�าส�าหรับการพัฒนา 
เจ้าหน้าที่ทุกต�าแหน่ง สนับสนุนการสร้าง Succession plan 
โดยมี IDP มีการก�าหนดทักษะที่ส�าคัญของต�าแหน่งหัวหน้า
ให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถพัฒนาทักษะที่จะก้าวไปสู่
ต�าแหน่งหัวหน้าได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับต่อองค์กร 
ควรมีการประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมสมองเพื่อหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาภายในองค์กร และสร้างแนวทางการพัฒนา
กระบวนการ HR ให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น HRM HRD ระบบ
สวัสดิการ ระบบประเมินผลท่ีเป็นธรรม นอกจากนี้ ควรให้
ความส�าคญักบัการสร้างความผกูพนัธ์ของเจ้าหน้าทีแ่ละองค์กร 

(Employee Engagement) รวมถึงการสร้างความสุขของ 
เจ้าหน้าทีด้่วย ทัง้นีข้อให้มกีารสร้างตวัชีว้ดัและดชันีความผกูพนั
ต่อองค์กรด้วย

4.	การตรวจสอบภายใน	การควบคมุภายใน	 
	 และการบริหารความเส่ียง
4.1	 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน	 และ 
	 รายงานประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิ	และทรพัยสิ์น 
	 ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน และรายงาน
ประเมินผลการใช้เงินและทรัพย์สินส�าหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงรูปแบบการน�าเสนอ 
โดยขอให้มีรายละเอียดของการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายนอก

4.2	รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนการ
	 ตรวจสอบภายใน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
ให้ความเห็นชอบผลการด�าเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจ
สอบภายใน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 4 เรื่อง ดังนี้

1.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายความร่วมมือและวิเทศ 
สัมพันธ์

2.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุ
3.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานระบบปฏิบัติการ ERP (การ

ก�าหนดสิทธิการเข้าถึง)
4. สอบทานรายงานทางการเงนิไตรมาส 3 ส�าหรบังวดส้ินสดุ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4/2563 ความส�าเร็จของงาน
อยู่ที่ร้อยละ 98.57

4.3	รายงานผลการด�าเนนิงานตามแผนการควบคมุ 
	 ภายใน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
ให้ความเหน็ชอบรายงานผลการด�าเนนิงานตามแผนการควบคมุ
ภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม
การด�าเนินการทั้งสิ้น 22 กิจกรรม โดยรวมสามารถด�าเนินการ
ได้ตามแผนที่ก�าหนดควบคุม ยกเว้น เรื่องการสรรหาบุคลากร  
ที่ชะลอไว้ก่อนเน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างองค์กร และ 
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กจิกรรมทีด่�าเนนิการเผยแพร่พนัธกจิของสถาบนัฯ ทีจ่ดัร่วมกบั
กระทรวงฯ เลื่อนออกไปในปีงบประมาณ 2564 ประเด็นหลัก
ของการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย จ�านวน 20 กิจกรรม 
แบ่งเป็นกจิกรรมดงันี ้1) กระบวนการพฒันาระบบงาน (แผนการ
พฒันาการปฏบิตังิาน, การพัฒนาศกัยภาพบคุลากร, การสรรหา
บุคลากร) 2) กระบวนการทางการตลาด (การปรับปรุงแผน 
การตลาด, การวิเคราะห์โครงสร้างการลงทุน, กระบวนการการ
ให้บริการ) 3) กระบวนการท�างาน (การติดตามการด�าเนินงาน,  
การทบทวน, การปฏบัิตติามมาตรฐานสากล, ระบบการให้บรกิาร,  
การจัดซื้อจัดจ้าง) 4) การบริหารจัดการ (โครงการ, กิจกรรม, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริการ สทน., ความปลอดภัย, การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร)

4.4	รายงานผลการด�าเนนิงานตามแผนบรหิารความ 
	 เส่ียง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
ให้ความเห็นชอบผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 9 หวัข้อ จ�านวน 10 ปัจจยัเส่ียง  
มีผลการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานจ�านวน 3 ปัจจัย
เส่ียงและไม่เป็นไปตามแผนงาน จ�านวน 7 ปัจจยัเสีย่ง คณะท�างาน 
ได้พิจารณาความเสี่ยงคงเหลือประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่ายงัคงมคีวามเสีย่งหลงเหลอืในบางประเดน็และร่วมกนัจดั
ท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.5	อนมุตัแิผนการตรวจสอบ	ประจ�าปงีบประมาณ	 
	 พ.ศ.	2564

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติอนุมัติ
แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยฝ่ายตรวจสอบ จะด�าเนินการตรวจสอบ 7 เรื่อง ดังนี้

1.  ตรวจสอบรายงานทางการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

2.  ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.  ตรวจสอบการประเมินการควบคุมภายในของสถาบันฯ
4.  ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละหน่วยงานให้

เป็นไปตามแผน
5.  ตรวจสอบศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง
  5.1 ตรวจสอบงานวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต
  5.2 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
6.  ตรวจสอบโครงการจดัซือ้จดัจ้างเครือ่งไซโคลตรอนพร้อม

ระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี
7.  ตรวจตดิตาม (Follow up) งานตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 2 ครั้ง
4.6	แผนบริหารความเส่ียงประจ�าปีงบประมาณ	 
	 พ.ศ.	2564

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตเิหน็ชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และน�า
ข้อเสนอแนะดงันีส้ถาบนัฯ ควรก�าหนดความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกับ
โครงการจัดตั้งเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ และก�าหนด
หัวข้อเรื่อง การยอมรับของประชาชนและชุมชนในบริเวณพื้นที่
ของสถาบนัฯ จังหวดันครนายก และควรเพ่ิมเตมิแผนลดผลกระ
ทบจากความเสี่ยงด้านต่างๆ (mitigate risk) ด้วย 

4.7	 พิจารณาผลการประเมินตนเองของ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประจ�าปีงบประมาณ	 
	 พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิรับทราบ
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.80  คะแนน 

ส่วนที่ 2 : การประเมินตนเองรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
4.76 คะแนน 

รวมคะแนนทัง้ 2 ส่วนคดิเป็นค่าเฉล่ีย ผลการประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปีงบประมาณ 2563 คะแนน
เฉล่ียที่ได้คือ 4.78 คะแนน อยู่ในระดับดีเย่ียมและไม่มีปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

4.7	แนวทางการสอบทานงบการเงินประจ�าปีงบ 
	 ประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 และการรายงานการ 
	 ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส�าหรับ 
	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 จากรายงานของ 
	 ผู้สอบบัญชี	บริษัท	ส�านักงานสามสิบส่ี	ออดิต	 
	 จ�ากัด

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตรัิบทราบ 
แนวทางการรายงานผลการพิจารณารายงานงบการเงินและ 
รายงานประเมินการใช้จ ่ายเงินและทรัพย์สินส�าหรับปีงบ 
ประมาณ 2562 ในเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณารายงานงบการเงิน
ของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ไม่ควรให้



93

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชภีายนอก 
เนื่องจากจะเป็นประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict 
of interest)

5.	การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป 
	 ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบต่างๆ
5.1		การสรรหาหรอืคดัเลอืกบคุคลเพ่ือบรรจุเข้าเป็น 
	 	เจ้าหน้าที่ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ	(วิชาการ)

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่ง
รองผู้อ�านวยการ (วิชาการ) เพื่อด�าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมเพือ่ทดแทนในต�าแหน่ง
รองผู้อ�านวยการ (วิชาการ) ที่ว่าง

5.2	ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 
	 	(องค์การมหาชน)	วา่ดว้ยหลักเกณฑว์ธิกีารจา่ย 
	 	เงนิประจ�าต�าแหนง่ของเจา้หนา้ทีส่ายงานบริหาร	 
	 	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตเิหน็ชอบ 
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่งของเจ้าหน้าที ่
สายงานบริหาร พ.ศ. 2563 ทดแทนฉบับเดิมท่ีถูกยกเลิกไป  
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่สายงาน 
บริหารมีระเบียบท่ีสามารถใช้อ้างอิงเป็นการเฉพาะเรื่องและ 
มีความชัดเจน

 
5.3	ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 
	 	(องค์การมหาชน)	 ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
	 	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต ์
	 	ประจ�าต�าแหน่งส�าหรับผู้บริหารของสถาบัน 
	 	เทคโนโลยนีวิเคลียรแ์หง่ชาติ	(องคก์ารมหาชน)	 
	 	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตเิหน็ชอบ 
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา 
รถยนต์ประจ�าต�าแหน่งส�าหรับผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยี 
นวิเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 ทดแทนฉบบัเดมิ 
ที่ถูกยกเลิกไป เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน 
การจัดหารถยนต์ประจ�าต�าแหน่งส�าหรับผู้บริหารของสถาบัน  
มรีะเบยีบรองรับเป็นการเฉพาะเรือ่งและเป็นไปด้วยความชดัเจน 

5.4	ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 
	 	(องค์การมหาชน)	วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารคัดเลือก	 
	 	การท�าสัญญาจา้ง	และค่าตอบแทนของทีป่รึกษา	 
	 	หรือผู้เชี่ยวชาญ	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตเิหน็ชอบ 
ระเบียบสถาบันเทคโนโลนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การคดัเลอืก การท�าสัญญาจ้าง และค่าตอบแทน 
ของทีป่รกึษา หรอืผูเ้ชีย่วชาญ พ.ศ. 2563 และอนมุตัแิผนการจ้าง 
ที่ปรึกษาส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยไม่ให้กระทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว โดยม ี
ข้อเสนอแนะให้ผู้อ�านวยการจดัท�าแผนการจ้างรายปี และก�าหนด 
ขอบเขตการท�างานของที่ปรึกษาให้ครอบคลุมการให้บริการ 
พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ด้วย เช่น การอบรม การบรรยาย 
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษา รวมทั้ง อาจจัดท�าเป็น
ตารางการท�างานที่เปิดโอกาสให้ผู้อ�านวยการ และเจ้าหน้าท่ี 
สามารถขอรับค�าปรึกษาในประเด็นปัญหาด้านการด�าเนินงาน
ของสถาบนัฯ ได้ เมือ่มกีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาแล้วผูอ้�านวยการควร
ประกาศหรอืมหีนงัสอืเวยีนแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ราบโดยทัว่กันด้วย 

5.5	ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 
	 (องค์การมหาชน)	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา 
	 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ	(ฉบับที่	2)	
	 พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตเิหน็ชอบ 
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพเิศษ (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสถาบันเทคโนโลยี 
นวิเคลียร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และอตัรา 
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีความถูกต้อง 
เหมาะสม และสอดคล้องกับการด�าเนินงานของสถาบันฯ และ
เพ่ือให้ครอบคลมุต�าแหน่งทีป่ฏบิติังานซึง่มคึวามเส่ียงภยัทางรงัสี

5.6	ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี 
	 นวิเคลยีร์แห่งชาตวิา่ดว้ยการบริหารงานบคุคล	 
	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตเิหน็ชอบ 
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ
ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563 โดยข้อบงัคบั 
ฉบับนี้ได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินเพื่อเล่ือนต�าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับสภาพการบริหารงานในปัจจุบัน และ
เป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจให้เจ้าหน้าท่ีปฏบิตังิานอย่างเตม็ท่ี 
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เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลงานของตนให้น�ามาซ่ึงองค์กรที่มี
ศักยภาพสูง

5.7	ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี 
	 นิวเคลียร์แห่งชาติว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิก 
	 จ้าง	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตเิหน็ชอบ 
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง พ.ศ. 2563 โดยม ี
หลักการส�าคัญเพื่อก�าหนดให ้มีหลักเกณฑ์การจ ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าทีห่รอืผูป้ฏบิตังิาน นอกจากค่าตอบแทน
ประเภทอืน่ อนัเกดิจากการเลกิจ้างตามเหตทุีส่ถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก�าหนด โดยก�าหนด 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างไม่ต�่ากว่าที ่
กฎหมายแรงงาน (พระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ก�าหนดไว้ และก�าหนดข้อยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง 
ในกรณทีีม่กีารเลกิจ้างก่อนครบสญัญา ซึง่ให้รวมถึงกรณกีารขาด 
คณุสมบตัติามทีร่ะบไุว้ในข้อ 12 (2) ของข้อบงัคบัคณะกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ไว้ในข้อบังคับนี้ด้วย

5.8	ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี 
	 นวิเคลยีรแ์หง่ชาติ	วา่ด้วยการจดัแบง่ส่วนงาน	 
	 พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตเิหน็ชอบ
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  
ว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงการแบ่ง 
ส่วนงานของสถาบันฯ รวมทั้ง และก�าหนดขอบเขตหน้าที่ของ
ส่วนงานภายในให้มีความเหมาะสมกับแนวทางการด�าเนินงาน
ตามโครงการบริหารงานใหม่ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยยกเลิกข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาต ิว่าด้วยการบรหิารงานทัว่ไป พ.ศ. 2556 (แก้ไขเพิม่เตมิ
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)

5.9	ระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลย ี
	 นวิเคลยีรแ์หง่ชาต	ิวา่ดว้ยการตรวจสอบภายใน	 
	 พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาตเิหน็ชอบ
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขโดยทบทวน
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
แห่งชาต ิว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2555 ให้เป็นปัจจบุนั  
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลย ี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติมประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

6.	การขยายความร่วมมือกับพันธมิตร
6.1	บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ 
	 ใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ	ระหว่างสถาบัน 
	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 และ	 the	 State	 
	 Atomic	 Energy	 Corporation	 of	 the	 
	 Russian	Federation	(ROSATOM)	สหพันธรฐั 
	 รัสเซีย

คณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาต ิเหน็ชอบ 
ให้สถาบันฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ the State 
Atomic Energy Corporation of the Russian Federation  
(ROSATOM) สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งบันทึกความเข้าใจว่า 
ด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ  
(Memorandum of Understanding between the  
Thailand Institute of Nuclear Technology of the  
Kingdom of Thailand and the State Atomic Energy 
Corporation “Rosatom” (Russian Federation) on  
Cooperation in the use of nuclear energy for peaceful 
purposes) โดยเหน็ชอบความร่วมมอืเพิม่เตมิ ด้านการฝึกอบรม
และพัฒนาทักษะเพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีเป้าหมายในการด�าเนินงาน
ภายใต้ความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู
ในทางสันติ ดังน้ี 1) งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์  
2) ไอโซโทปรังสีและการใช้ประโยชน์ 3) ความมั่นคงปลอดภัย
ทางนวิเคลยีร์และการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีและการประเมนิ
ผลกระทบทางรังสีของพลังงานนิวเคลียร์ต่อสิ่งแวดล้อม 4) การ
จัดหาวัสดุนิวเคลียร์และการบริการวงจรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  
5) การจัดการกากกัมตรังสี 6) การศึกษา การฝึกอบรมและ 
การปรบัปรงุทกัษะของบคุลากรทางด้านการบรหิารจดัการด้าน
วิทยาศาสตร์และด้านเทคนิคให้ทันสมัย 
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7.	การแต่งตั้งอนุกรรมการของสถาบัน
	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	และการ
	 แต่งตั้งที่ปรึกษาของผู้อ�านวยการ
	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
7.1	การแตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ	 
	 ภายใตค้ณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์	 
	 แห่งชาติ

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ภายใต้ 
คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เพื่อเป็น
กลไกในการควบคมุดแูลกิจการและการด�าเนนิงานของสถาบนัฯ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยมี 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
2.  คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 
3.  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
4.  คณะอนุกรรมการกฎหมาย
5.  คณะอนุกรรมการความปลอดภัย
6.  คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน
การแพทย์ อุตสาหกรรม การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้วย
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

7.  คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

8.	การประเมินผลคณะกรรมการ
	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
8.1	พิจารณาผลการประเมินตนเองของ
	 คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
	 แห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
ให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิทัง้แบบคณะ และรายบคุคล
ตามกรอบการประเมนิ การก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการประเมนิ
องค์การมหาชนตามที่ ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนดกรอบการ 
ประเมินองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส ่วนที่  1 องค ์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน เพื่อประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนในการทบทวนผลการด�าเนนิงาน
ขององค์การมหาชนเพื่อก�าหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติ
งานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล การด�าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งและตอบสนองต่อสภาพการณ์
ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีประเด็นการ
ประเมินในหัวข้อ คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ท้ังแบบ
รายบุคคลและแบบทั้งคณะ และมีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม และก�าหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

  รายชื่อคณะกรรมการ  ต�าแหน่ง
1. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการโดยต�าแหน่ง
3. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการโดยต�าแหน่ง
4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการโดยต�าแหน่ง
5. เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรรมการโดยต�าแหน่ง
6. ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ศ.ดร.ดุสิต  เครืองาม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอ�าพล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  กรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง

รายชื่อคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ



ANNUAL REPORT 2020
THAILAND INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY (PUBLIC ORGANIZATION)

96

ภาคผนวก

ANNUAL REPORT 2020
THAILAND INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY (PUBLIC ORGANIZATION)



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       

โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  รายงานการประเมินองค์การมหาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
     รองศาสตราจารย์ธวชัชยั อ่อนจันทร์         
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 วัตถุประสงค์การจัดต้ัง ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1) วิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้ 
2) ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ผลติและให้บริการผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี 
และการจัดการกากกัมมันตรังสี 
3) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางดา้นวิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
4) วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนด้านความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังส ีการตรวจวัดปริมาณรังสี
ในส่ิงแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี 
5) ดําเนินงานด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรงัสี 

งบประมาณ    535.7231     ล้านบาท 
คาดการณ์      150.00     ล้านบาท 
เงินทุนสะสม   291.70    ล้านบาท 
อัตรากำลัง (กรอบ/บรรจุจริง)  383/389 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร      181.1650  ล้านบาท 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + 
เงินทุนสะสม + รายได)้   778.8983  ล้านบาท 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ร้อยละ 30.26 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2561 สทน. ถูกกำหนดไม่ให้เกินร้อย
ละ 32)                                   

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

 วันท่ีได้รับแต่งต้ัง วันท่ีหมดวาระ 
ประธานกรรมการ 1.  นายทวศีักดิ์ กออนันตกูล 

 
17 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2566 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 2. นายสมคิด  เลิศไพฑูรย์ 
 

17 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2566 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3. นายดุสิต เครืองาม 
 

17 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2566 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 4. นายธวัช ชติตระการ 
 

17 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2566 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 5. นายผดุงศักดิ์  รัตนเดโช 
 

17 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2566 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 6. นางศศิวิมล มีอำพล 
 

17 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2566 

กรรมการโดยตำแหน่ง 7. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(นางแน่งน้อย  เวทยพงษ์ ผู้แทน) 

  

8. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  (นายประกอบ วิวิธจินดา 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้แทนหลัก) 

  

9. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ดร.
นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ     รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนหลัก) 

  

10. เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย) 

  

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและเป็นผู้นำด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียนภายใน 5 ปี  

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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กี่ยวกับระบบบรหิรจัดการข้อร้องเรียนและ ละเอียดข้อทักทว้งจากสำนักงานรตงินน(สต) หรือหน่วยงานที่ง. ให้
การรบัรองตามแบบฟมแนบท้าย   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                     หมายเหตุ *ITA : Integrity and Transparency Assessment หรอื ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน ประเมนิ

โดย ส านักงาน ป.ป.ช. 
** ระดบัคุณภาพ 

 

แบบประเมินองคก์ารมหาชนและผู้อ านวยการองคก์ารมหาชน   
ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 5/2559  
เรื่อง มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

องค์การมหาชน Function 
Base 

Agenda 
Base 

Area 
Base 

Innovation 
Base 

Potential 
Base 

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร 

คะแนน 
ITA* 

  สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)      

 

85.80 

ชื่อผู้อ านวยการองค์การ
มหาชน 

ผลการปฏิบติังาน 
สมรรถนะ 

สรุปผล
ประเมิน สญัญาจ้าง การประเมิน

องค์กร 
งานท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย 

นายพรเทพ นิศามณีพงษ์            
 

ระดบั 1 - องค์การมหาชนมกีารก าหนดตวัชี้วดัประเภทผลลพัธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
- มผีลการประเมนิสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ 
- มตีวัชี้วดัที่ผ่านการประเมนิรอ้ยละ 100 

ระดบั 2 - องค์การมหาชนมกีารก าหนดตวัชี้วดัประเภทผลลพัธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
- มผีลการประเมนิสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ  
- มตีวัชี้วดัที่ผ่านการประเมนิรอ้ยละ 100 

ระดบั 3 - องค์การมหาชนมกีารก าหนดตวัชี้วดัประเภทผลลพัธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
- มผีลการประเมนิสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ  
- มตีวัชี้วดัที่ผ่านการประเมนิน้อยกว่ารอ้ยละ 100 

ผลประเมินรายองค์ประกอบ        หมายถึง ผลดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 ) 
                                         หมายถึง  ผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67) 
                                        หมายถึง  ผลดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50) 
สรุปผลประเมินภาพรวม               หมายถึง  ระดับคุณภาพ**  เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุก   
                    องค์ประกอบที่ประเมิน   
                                 หมายถึง   ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุก 
                       องค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ำกว่า 
                    เป้าหมาย      
                                 หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายใน 
                   องค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอ่ืนในระดับเป็นไป 
                   ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย  

ขั้นต่ำ  
(50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน  

(75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง  

(100 คะแนน) 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1. ประสิทธิผลในการ
ดำเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจำปี งาน
ตามหน้าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก(วัตถุประสงค์การ
จัดตั้งองค์การมหาชน) 
งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี 

1.   

1.1 ความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure   
1.1.1 อันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure  

อันดับท่ี 37 อันดับท่ี 35 อันดับท่ี 33 อันดับท่ี 39 
 

1.1.2  จำนวนผลงานวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมท่ีนำไปย่ืนขอจดทะเบียน  

4  เร่ือง 5 เร่ือง 6 เร่ือง 6  เร่ือง 

1.1.3 คะแนนรวมของบทความตีพิมพ์
ตาม Journal quartile score (Q) 

71  
คะแนน 

77  
คะแนน 

83  
คะแนน 

 62 คะแนน 

1.2. ร้อยละของผลงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีผู้ประกอบการหรือชุมชน
นำไปใช้ประโยชน์ (เทียบจากงานวิจัย
แล้วเสร็จ 30 เร่ือง ในจำนวน 3 ปี
ย้อนหลัง) 

56.67 59.99 63.31 ร้อยละ 60  
มีการนำไปใช้

ประโยชน์  
18 เร่ือง  

1.3 ร้อยละของผู้สอบผ่าน
ประกาศนียบัตรด้านการป้องกันอันตราย
จากรังสี  

95 97.5 100 อบรม 12 คร้ัง, ผู้รับ
การอบรม 562 คน 
ร้อยละของผู้สอบ       
ผ่านร้อยละ 99.27 

1.4 ความสำเร็จในโครงการพลาสมาฟิว
ชัน (Frontier Science)  

    

 
1.4.1 แผนงานโครงสร้างพื้นฐานการ
ติดตั้งเคร่ืองปฏิกรณ์โทคาแมคเคร่ืองแรก 
(ระยะเวลา 2 ปี) 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 65 

 
ร้อยละ 50 

 1.4.2 องค์ความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยี
สำคัญ (key technology)  

2 
เร่ือง/ปี 

- 3 
เร่ือง/ป ี

3 
เร่ือง/ปี 

 
1.4.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ท่ีมี
พื้นฐานจากเทคโนโลยีฟิวชันและ
เทคโนโลยีสนับสนุนอืน่ๆ  

1 
รายการ/ปี 

- 2 
รายการ/ปี 

2 
รายการ/ปี 

 
4) บุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
(กพร. ให้นับผู้ร่วมดำเนินการวิจัยกับ 
สทน.) 

20 
คน/ปี 

- 
21 

คน/ปี 
25 

คน/ปี 

 
5) จำนวนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

3 
เรื่อง/ปี 

- 
4 

เรื่อง/ปี 
2 

เรื่อง/ปี 

 

6) ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม
ภายใต้บันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ 
(จำนวนบุคลากร) 
 

4 
คน/ปี 

6 
คน/ปี 

10 
คน/ปี 

 
11 

คน/ปี 

 ข้อมูลองค์ประกอบแบบประเมนิองค์การมหาชน 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย  

ขั้นต่ำ  
(50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน  

(75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง  

(100 คะแนน) 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

2. การผลักดันยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

 

2.1 การให้บริการการฉายรังสีในภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม  

-  .ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

- กลุ่ม SME ได้ทดลองใช้นวัตกรรม
ด้านรังสี 

 

 
 
 
ร้อยละ 100 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
50 ราย 

  
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

 ไม่น้อยกว่า 55 
ราย 

 
 
 

ร้อยละ  
100 

 
ไม่น้อยกว่า 60 ราย 
และมีผู้นำนวัตกรรม
ด้านรังสีไปใช้อย่าง
ถาวร ร้อยละ 10 
จากจำนวน SME 

ทั้งหมด 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

 53 ราย 

3. ประสิทธิภาพ 
 

3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน  

- ไม่เกิน 
กรอบวงเงินรวมฯ

คณะรัฐมนตรี
กำหนด 

ไม่เกิน    กรอบ
วงเงินรวมฯ

คณะรัฐมนตรี
กำหนด และไม่สูง
กว่า Growth เฉลี่ย
ขององค์การมหาชน 

3 ปี 

30.26 

3.2.1 ความสามารถในการหารายได้
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ  

141.08 
ล้านบาท 

148.70 
ล้านบาท 

150.00 
ล้านบาท 

147.18 

3.2.2 ร้อยละของจำนวนชั่วโมงการใช้งานเครื่องมือของ สทน. เทียบกับแผนงาน  

1) เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู สทน. 
จตุจักร 

ร้อยละ 81.68 
 

ร้อยละ 90.75 
 

ร้อยละ 100 
 

ท่ีการทำงาน 584 
ชั่วโมง 

ร้อยละ 101.36 

 

 2) เครื่องฉายรังสีแกมมา สทน. 
องครักษ์   

ร้อยละ 97.59 
 

ร้อยละ 98.80 
 

ร้อยละ 100 
 

ท่ีการทำงาน 7,150 
ชั่วโมง 

ร้อยละ 101.59 

 3) เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน สทน. 
องครักษ์  

ร้อยละ 75.74 
 

ร้อยละ 87.87 
 

ร้อยละ 100 
 

ท่ีการทำงาน 4,353 
ชั่วโมง 

ร้อยละ 82.61 
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                        หมายเหตุ :  * ผูอ้ านวยการองค์การมหาชน จะมผีลการประเมนิในระดบั “ต้องปรบัปรุง” เมื่อมผีลการประเมนิ   องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบหน่ึง (สญัญาจ้าง/ การประเมนิองค์กร/ งานที่คณะกรรมการมอบหมาย) “ต ่ากว่าเป้าหมาย” 

   องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย  

ขั้นต่ำ  
(50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน  

(75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง  

(100 คะแนน) 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

 3.2.3 ความสำเร็จของการทำ Digital 
Transformation ของ สทน.  

ให้บริการผ่าน
ระบบ  
Smart 
Service 

จำนวน 6 งาน
บริการ 

- ระบบ e-
commerce  
3 รายการ 

เป้าหมายข้ันต่ำ 
และ 

สำเร็จมากกว่า 
เป้าหมาย 1 
รายการ* 

เป้าหมายข้ันต่ำ และ
สำเร็จมากกว่า

เป้าหมาย 2 รายการ* 

Smart Service ยังไม่
สามารถใช้ได้/ e-

commerce ใช้งานได้ 
มีข้อมูล 7 ผลิตภัณฑ์ 
และมีลูกค้าใช้งานจริง

แล้ว 
 

4. การตอบสนองต่อ
ประชาชน  

 

4.1 การเผยแพรสารสนเทศผาน web 
portal ตามข้อกำหนดใหม่ของ ก.พ.ร. 
(บันทึก นร1200/ว0019) มีข้อมลูบน
หน้าเวบไซด์ครบถ้วน 3 กลุ่มข้อมูล 

องค์การมหาชน
ส่งข้อมูมายัง
สำนัก งาน 
ก.พ.ร. ครบ 
ถ้วน เฉพาะ
กลุ่มท่ี 1 

องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูมายังสำนัก 
งาน ก.พ.ร. ครบ 
ถ้วน เฉพาะกลุ่มท่ี 
1 และกลุ่มท่ี 2 

 

องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูมายังสำนัก งาน 
ก.พ.ร. ครบ ถ้วน ท้ัง 

3 กลุ่มข้อมลู 
 

ครบถ้วน ท้ัง 3  กลุ่ม
ข้อมูล 

 

4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
และผานเกณฑ
การประเมิน

คุณภาพ     
 รอยละ 50 - 

74.99 

ร้อยละ 80 
และผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ     

รอยละ 75 - 89.99 

ร้อยละ 80 
และผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ ตั้ง
แต่รอยละ 90 ข้ึนไป 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
ร้อยละ  92.66 และ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน คุณภาพ  

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึน
ไป  
 

5. การควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน  

5.1 การควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

ดำเนินการได้ 4 
หัวข้อ 

ดำเนินการได้ 6 
หัวข้อ 

ดำเนินการได้ครบท้ัง 
8 หัวข้อ 

ดำเนินการได้ 7 หัวข้อ 

ผลการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะ 

สรุปผลประเมิน 
(ภาพรวม)* สัญญาจ้าง 

การประเมิน
องค์กร** 

งานท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 

     
 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน  

หมายเหตุ            
(ผลประเมิน

ราย
องค์ประกอบ)  

2.1  การประเมินผลงานผู้อำนวยการองค์การมหาชน  
(หมายเหตุ จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการในเดือน พย. 2562) 
2.1.1 สัญญา
จ้าง ผู้อำนวย          
การองค์การ
มหาชน 

รายได้จากโครงการพิเศษเชิงธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Incentive) 

ค่าคะแนน 5 
85-95 ล้าน
บาท 

66.55 ล้าน
บาท 

3 

 
คำนวณจาก 
weight factor 
แต่ละข้อแล้ว
นำมาเฉลี่ยได้ 
ร้อยละ 72.9 

จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่เพื่อ
ตอบโจทย์ให้แก่ผู้รับบริการ ประชาชน 
ชุมชนหรือประเทศชาติ 

ค่าคะแนน 5 
17 เร่ือง 

15 เร่ือง 3 

รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ ค่าคะแนน 5 
140.1-150.0
ล้านบาท 

148.70 ล้าน
บาท 

4.87 

ระดับความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ 

ค่าคะแนน 5 
มากกว่าร้อย
ละ 95 

92.56 3.85 

การสร้างระบบมาตรฐานใหม่หรือการ
ขยายขอบข่ายในแต่ละปีและรักษา
ระบบมาตรฐานเดิม 17000 series 
(หน่วย : จำนวน) 

ค่าคะแนน 5
ได้การรับรอง 
1 รายการ
และแจ้งยื่น
รายการท่ี 2 
แล้ว 

ได้การรับรอง 
2 ขอบข่าย 

5 

ความสำเร็จในการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร และ Leadership Successor  

ค่าคะแนน 5
ความสำเร็จ
ตามแผนงาน 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 98.8 4.75 

 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต่อ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนน 5
ความพึงพอใจ
มากกว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 71.8  3.36 

 

 ความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของ สทน. (วัดเฉพาะ
หน่วยงานในปี 2561 ท่ีมีคะแนนน้อย
กว่าค่าเฉลี่ย) 

ค่าคะแนน 5
ค่าความพึง
พอใจเพิ่มข้ึน
ทุกหน่วยงาน  

ได้ค่าเฉลี่ยมาก
กว่าเดิม คือ 
ร้อยละ 88 (ปี 
61 คือ 84.03) 
แต่ไม่ได้เพ่ิมขึ้น
ทุกหน่วยงาน 

4 

 

103



 
 

 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ            
(ผลประเมิน

ราย
องค์ประกอบ) 

 

ค่าคะแนน ITA และจำนวน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการ สทน ได้รับการปฏิบัติให้
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ค่าคะแนน 5
ความสำเร็จ
ตามแผนงาน 
ร้อยละ 100 

ค่าคะแนน 
85.80 และ
ดำเนินการ
ตาม
ข้อเสนอแนะ
ครบถ้วน 

5 

 

 

การปรับปรุงงานในด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร (เฉพาะหัวข้อที่
คณะกรรมการกำหนด) 

ค่าคะแนน 5 
ได้ค่าคะแนน
มากกว่า 3.50 
ในทุกหัวข้อ 

ได้ค่าคะแนน
ต่ำกว่า 3.50 
ท้ัง 3 ข้อที่
กำหนดไว้ 

1  

2. 1.2  การ
ประเมิน  
องค์กร** 

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตามเกณฑ์ 
ก.พ.ร. 

ผ่านทุกข้อ
ตามเกณฑ์ 

ผ่านทุกข้อ
ตามเกณฑ์  

2.1.3 งานอ่ืน ๆ 
ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  

ตัวชี้วัดท่ีคณะกรรมการมอบหมาย5 
หัวข้อ 

ค่าคะแนน 5 ดำเนินการได้
ทุกหัวข้อวัด
ความสำเร็จ
เฉลี่ยได้ 3.1 
คะแนน 

ค่าคะแนน 
3.1 

 ตัวชี้วัดท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
4 หัวข้อ 

ค่าคะแนน 5 ดำเนินการได้
ทุกหัวข้อวัด
ความสำเร็จ
เฉลี่ยได้ 4.87 
คะแนน 

ค่าคะแนน 
4.87 

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการองค์การมหาชน  
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการ
องค์การมหาชน (ตามแบบประเมินท่ีคณะกรรมการ
กำหนด) 

ค่าคะแนน 5 เฉลี่ยได้ 3.27 
คะแนน 

ค่าคะแนน 
3.27  
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