
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส2/2561 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

1.1 ข้อมูลท่ีน าใช้ในการน าเสนอต่อสภาพัฒน์

ฯ และคณะรัฐมนตรีไม่เพียงพอท่ีจะท าให้

ได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

ครม. ให้ความเห็นชอบในหลักการและ สทน .

 ด าเนินการตามแผนงาน New Research 

Reactor หมายเหตุ ตัวช้ีวัดควรเปล่ียนเป็น

การได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก รมว.

 เก่ียวกับการด าเนินโครงการ New 

Research Reactor และการท า EHIA 

(สามารถจัดจ้างเสร็จภายนไตรมาส 3)

 31 ธันวาคม 2560 คณะท างานฯ รมว.วท. ได้รับเอกสารข้อเสนอโครงการ

จาก สทน. แล้ว และมีข้อส่ังการให้ สทน. 

หารือเร่ืองเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

ใหม่กับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในวันจันทร์ท่ี 26 มีนาคม 2561

1.1 สทน. ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ แล้ว ดังน้ี มีการแต่งต้ัง

คณะท างานเตรียมการด้านพ้ืนท่ีจัดต้ังและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน

การแพทย์อุตสาหกรรม วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

1.2 มีการอนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษาในการศึกษาสถานท่ีต้ัง

เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเลียร์วิจัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

1.3 มีการจัดต้ังคณะกรรมการก าหนดขอบบเขตของการจัดจ้างวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและด้าสุขภาพ (EHIA) ของโครงการจัดต้ังเคร่ือง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ ซ่ึงขณะน้ีได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของ

เขตงานแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบใน

ขอบเขตงาน
1.2 การไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน

เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเร่ือง

นิวเคลียร์ และยังไม่ได้มีส่วนร่วม รับรู้ใน

กิจกรรมของ สทน. อย่างแท้จริง

จัดท าประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนท่ีอ าเภอ

องครักษ์ ให้ได้ทุกหมู่บ้าน (100%) และผล

การวิเคราะห์ EHIA เก่ียวกับการรับฟังความ

คิดเห็นผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 30 กันยายน 2561 ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐภายใน 

พ้ืนท่ีอ าเภอองครักษ์ เพ่ือเตรียมแผนการ

สร้างความเข้าใจเร่ืองการจัดต้ังเคร่ือง

ปฏิกรณ์ตัวใหม่ และเตรียมแผนการจัดท า

ประชาคม (รอผลการหารือในข้อ 1.1 )

การด าเนินการท าประชาคมควร

ทราบความชัดเจนในการท า EHIA 

เสียก่อน เพ่ือให้เกิดผลและปะสิทธิ

ภาพต่อการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชนในกระบวนการรับฟัง

ความเห็นของ EHIA

ซักซ้อมแนวทางการช้ีแจงหรือข้อมูลท่ีจะใช้ในการท าประชาคมและสร้าง

ทีมงานท่ีมีความเข้มแข็งและมีความเข้าในข้อมูลกระบวนการ

2.1 ไม่สามารถขออนุญาตห้องปฏิบัติการ

โครงการจัดต้ังศูนย์ไซโคลตรอนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ ได้

ทันตามก าหนดการ

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตาม

แผนร้อยละ 100

 30 กันยายน 2561 คณะท างานฯ 1. งานในงวดงานท่ี 1 ได้รับการรับรอง

แบบร่าง (layout) ของส่วนท่ีใช้ผลิตเภสัช

ภัณฑ์รังสีโดยส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีใน

การผลิตยาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ

การแก้ไขสัญญาและส่งมอบงานเน่ืองจาก

แบบท่ีได้รับการรับรองมีการเปล่ียนแปลง

ไปจากแบบท่ีได้มีการลงนามในสัญญา

2. ติดตามความก้าวหน้าของปริมาณงานท่ี

ต้องส่งมอบตามงานงวดท่ี 2 ซ่ึงมี

ก าหนดการส่งมอบตามสัญญาในวันท่ี 5 

เม.ย. 61

แบบก่อสร้าง (Construction 

Drawing) ในส่วนสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและก าบังรังสีแล้วเสร็จ

ไม่ทันตามก าหนด ท าให้ส่งผล

กระทบต่อการย่ืนขออนุญาต

ก่อสร้างส่วนสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและก าบังรังสี 

(Construction Permit: CP) ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีก าหนดต้อง

ส่งมอบในงวดงานท่ี 2

มีการเร่งติดตามการด าเนินงานในส่วนของการออกแบบและมีการ

จัดเตรียมรายละเอียดท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบการย่ืนขออนุญาต

1. ไม่สามารถจัดต้ังเคร่ือง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ได้

ผลไตรมาส 2/2561

หัวข้อความเส่ียง

วิเคราะห์ความเส่ียง

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยเส่ียง

ก าหนดเสร็จ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลบริหารความเส่ียง ปี 2561  ไตรมาส 2/2561

ความเส่ียงด้านกลุยทธ์ (Stragtegic Risk)

2. การบริหารโครงการส าคัญ

ไม่ส าเร็จตามแผนด าเนินงาน



ผลการด าเนินงาน ไตรมาส2/2561 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ผลไตรมาส 2/2561

หัวข้อความเส่ียง

วิเคราะห์ความเส่ียง

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยเส่ียง

ก าหนดเสร็จ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลบริหารความเส่ียง ปี 2561  ไตรมาส 2/2561

2.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพการฉายรังสี

ผลิตผลการเกษตรเพ่ือการส่งออกด้วยเคร่ือง

เร่งอนุภาค ไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม

แผนงานท่ีก าหนด

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตาม

แผนร้อยละ 100

 30 กันยายน 2561 คณะท างานฯ ความก้าวหน้าอยู่ท่ี ร้อยละ 74  ต่ ากว่า

แผน ร้อยละ 22  (ตามแผนงานอยู่ท่ีร้อย

ละ 96)

เกิดปัญหาด้านการบริหารตัดการ

ของทางผู้รับจ้างและแรงงานไม่

เพียงพอ

คณะท างานและคณะกรรมการตรวจรับพยายามเร่งก ากับให้ผู้รับจ้าง

ท างานให้ได้ตามแผนงานท่ีระบุไว้ในสัญญา หากไม่ทันตามก าหนดแล้ว

เสร็จจะด าเนินการปรับเงินตามข้อตกลงในสัญญา

3. การแข่งขันด้านวิจัยพัฒนา

และบริการไม่สามารถ

ยกระดับสู่นานาชาติได้

3.1 เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวปัจจุบันไม่

สามารถเดินเคร่ืองได้ เน่ืองจากติดปัญหาเร่ือง

การขอใบอนุญาตเดินเคร่ืองจาก ปส.

ได้ใบอนุญาตเดินเคร่ือง ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด

 30 กันยายน 2561 ศูนย์เคร่ืองปฏิกรณ์ ได้รับใบนุญาตด าเนินการสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ จาก ปส. 

เรียบร้อยแล้ว เลขท่ีใบอนุญาต 1/2561 

ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561

(พิจารณาปิดความเส่ียง)

ไม่มี ด าเนินการตามเง่ือนไข 5 ข้อท่ีก ากับไว้ในใบอนุญาต 

1) ให้ก าลังการผลิตของเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ไม่

เกิน 1,300 กิโลวัตต์ 

2) ให้เดินเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 โดยถือปฏิบัติ

ตามค่าขีดจ ากัดด้านความปลอดภัยตามท่ีระบุไว้ใน บทท่ี 17 ของรายงาน

การวิเคราะห์ความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงคร้ังท่ี 1

 อย่างเคร่งครัด 

3) ให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังน้ี

    (1) ฝึกซ้อมตามแผนป้องกันอัคคีภัย ปีละ 1 คร้ัง

   (2) ฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทุกปี โดยมีการฝึกซ้อม

ในระดับสูงสุด ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผน หรืออย่างน้อยทุก 2 ปี

4) ให้ส่งแผนการเลิกด าเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี

5) ให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี

 หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์ส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงคร้ังท่ี 1

4.1.1 รายได้บรรลุเป้าหมาย (160 ล้านบาท)

 และการรายงานผลประจ าเดือน

 30 กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ ประมาณ 70 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ผงไหม มีการวางตลาด

ล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน ส่วนไคซาน 

ล่าช้าท่ีกระบวนการของลูกค้า

เก่ียวกับการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน จ .

จันทบุรี เพ่ือส่ังซ้ือจ านวนมาก 

รายได้รับรู้จึงล่าช้ากว่าแผน

เร่งหารายได้จากส่วนอ่ืนมาทดแทน เช่น งานตรวจสารรังสีในสินค้าส่งออก

 ท่ีมีมูลค่าสูงและไม่สามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน เป็นงานของศูนย์

จัดการกากกัมมันตรังสี ซ่ึงสามารถตรวจหารังสีและจัดการได้เฉพาะจุด ท า

ให้สินค้าส่วนใหญ่ท่ีไม่มีสารรังสีสามารถส่งออกได้

2. การบริหารโครงการส าคัญ

ไม่ส าเร็จตามแผนด าเนินงาน

4. ผลการด าเนินงานด้านการ

แสวงหารายได้ไม่บรรลุ

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

4.1 แผนการตลาดไม่มีความชัดเจนและไม่

ครอบคลุมงานบริการ/งานวิจัย ท าให้กระทบ

กับเป้าหมายรายได้ ของ สทน.
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ผลไตรมาส 2/2561

หัวข้อความเส่ียง

วิเคราะห์ความเส่ียง

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยเส่ียง

ก าหนดเสร็จ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลบริหารความเส่ียง ปี 2561  ไตรมาส 2/2561

4.1.2 มีการใช้ประโยชน์จากจ านวนช่องทาง

การตลาดเพ่ิมข้ึน

 30 กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

นิวเคลียร์/ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. การจัดจ้างปรับปรุง Website หลัก 

และจัดท า Mobile Apllication เพ่ือ

รองรับการให้บริการของ บว. ศท. และการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทน. ได้

คู่สัญญาแล้ว

2. การใช้ระบบ LINE@ เพ่ือเป็นจุดเข้าถึง

บริการของ One Stop Service มี

ผู้ใช้บริการ 96 ราย (ม.ค-มี.ค)

การให้บริการ  LINE@ ผู้ท่ีท างานใน

การบริการลูกค้าในช่องทางน้ีควรมี

ความรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อลูกค้า

หรือผู้ติดต่ออย่างเหมาะสม

ผพธ. ได้ก าหนดนโยบายเบ้ืองต้น ให้รับบริการเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ

สินค้าและบริการของ สทน.เท่าน้ัน แลพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความสามารถ

ในภารกิจต่างๆ เพ่ือลดระยะเวลาการรอค าตอบของลูกค้า

4.1.3 จัดท าฐานข้อมูลลูกค้าได้ส าเร็จตาม

แผน 100%

 30 กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

นิวเคลียร์/ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการในระบบ 

ERP ในส่วนของโมดูล Customer Order

 สถานะความก้าวหน้าขณะน้ีอยู่ท่ี 29.79%

รายละเอียดตามข้อ 7. ผลการ

ด าเนินงาน ERP

5. การด าเนินงานของสถาบัน 

ในด้านท่ีจ าเป็นต้องใช้ความรู้

เฉพาะทางไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายได้ ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด

5.1 บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและองค์

ความรู้เฉพาะทางท่ีจ าเป็นส าหรับงานวิจัย

พัฒนาและบริการเฉพาะด้าน ไม่เพียงพอ

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรใน

สมรรถนะท่ีขาดไป (Competency Based 

HRD)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และระดับ

ความส าเร็จของงาน (Succession plan) ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

 30 กันยายน 2561 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในข้ันตอนร่าง TOR การจัดท า 

Competency ใหม่ คาดว่าจะจัดซ้ือจัด

จ้างแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561

มีการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ด าเนินการจัดท า Competency ควบคู่ไปกับการท า Succession plan

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่สามารถด าเนินการได้

ตามปกติ

6.1 ระบบขัดข้องเน่ืองจากสภาพแวดล้อมไม่

เอ้ืออ านวย หรืออุปกรณ์เส่ือมสภาพ

ระบบเครือข่ายสารสนเทศมีความต่อเน่ืองใน

การให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5

 30 กันยายน 2561 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ด าเนินการได้ตามแผน ไม่มีเหตุการณ์ท่ี

ท าให้ระบบใช้งานไม่ได้

2.การก าหนดวิธีการค านวณ/ประเมินค่า 

SLA เร่ิมการค านวณหลังส้ินสุดไตรมาส 2

ติดต้ังและก าหนดค่า sensor ตรวจวัดการท างานของอุปกรณ์เพ่ือน าผลมา

ประกอบการค านวณ

7.1 เกิดการไม่เข้ากันของระบบ ERP กับ

พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560

ร้อยละการด าเนินงานส าเร็จตามแผนร้อยละ

 100

(ในแต่ละไตรมาสต้ังแผนไว้เท่าไหร่)

 30 มีนาคม 2561 คณะท างานฯ ได้มีการจัดอบรมการใช้งาน Module :

Procurement & Inventory ในช่วงวันท่ี 

  15 กุมภาพันธ์ 2561

ความรู้ความเข้าใจของ user 

เก่ียวกับโปรแกรม เน่ืองจาก user 

ต้องมีการกรอกรายละเอียดท่ีมาก

กว่าเดิมและต้องวางแผนงานมาเป็น

อย่างดีท้ังแผนเงิน แผนงาน 

(ประเภทงบประมาณ/ประแภทค่า

ใช้สอยโดยละเอียด)

การ Training ใน Module :: Procurement & Inventory ควรให้ฝ่าย

พัสดุจัดสอนย่อยให้แก่ กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่ายเพ่ือลดความผิดพลาดในการกรอก

ข้อมูลให้ได้ภายในเดือนเมษายน 2561

ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)

7. การติดต้ังระบบ Enterprise

 Resource Planning (ERP) 

ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน

ตามก าหนดระยะเวลา (เฟส 2)

4. ผลการด าเนินงานด้านการ

แสวงหารายได้ไม่บรรลุ

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

4.1 แผนการตลาดไม่มีความชัดเจนและไม่

ครอบคลุมงานบริการ/งานวิจัย ท าให้กระทบ

กับเป้าหมายรายได้ ของ สทน.



ผลการด าเนินงาน ไตรมาส2/2561 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ผลไตรมาส 2/2561

หัวข้อความเส่ียง

วิเคราะห์ความเส่ียง

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยเส่ียง

ก าหนดเสร็จ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลบริหารความเส่ียง ปี 2561  ไตรมาส 2/2561

7.2 ไม่สามารถใช้ระบบได้จริง (Go live) 

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละการด าเนินงานส าเร็จตามแผนร้อยละ

 100

 30 กันยายน 2561 คณะท างานฯ 1. โครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะท่ี 2 

ด าเนินการได้ตามแผน สถานะ

ความก้าวหน้าขณะน้ีอยู่ท่ี 29.79% 

2. การปรับโครงสร้างสถาบัน ส่งผล

กระทบกับพัฒนาระบบ ERP ซ่ึง

คณะท างาน ERP ได้ประชุมก าหนดการ

ท างานใหม่แล้ว

3. การปรับโครงสร้างผังบัญชีใหม่และ

ตามท่ี สตง. ก าหนด ขณะน้ีทางฝ่ายการ

คลังได้วางแผนและด าเนินการไปบางส่วน

แล้ว

1. ด าเนินการแก้ไขโครงสร้างใหม่ และจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ประมาณ 30 Man/Day ทส. ได้รายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว และจะได้

ด าเนินการขอกันงบประมาณเพ่ิมเติมต่อไป ภายในเดือน มีค . น้ี

2. การปรับโครงสร้างผังบัญชีใหม่ สทน . จะต้องท าการปรับเปล่ียนกลุ่ม

บัญชีตามโครงสร้างผังบัญชีท่ี สตง . แจ้งมาและเม่ือปรับเปล่ียนเสร็จ

เรียบร้อยถึงจะสามารถน าเข้าระบบ ERP ได้

3. ด าเนินการให้ทันต่อการข้ึนระบบในเดือนกันยายน 2561

7. การติดต้ังระบบ Enterprise

 Resource Planning (ERP) 

ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน

ตามก าหนดระยะเวลา (เฟส 2)



ผลการด าเนินงาน ไตรมาส2/2561 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ผลไตรมาส 2/2561

หัวข้อความเส่ียง

วิเคราะห์ความเส่ียง

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยเส่ียง

ก าหนดเสร็จ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลบริหารความเส่ียง ปี 2561  ไตรมาส 2/2561

รายได้บรรลุเป้าหมายตามแผน (ตามตัวช้ีวัด 

กพร.)

 30 กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ คาดการณ์ อยู่ท่ีประมาณ 64 ล้านบาท 

จะต่ ากว่าเป้า 66.25 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.4 จากเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ผงไหม มีการวางตลาด

ล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน ส่วนไคซาน 

ล่าช้าท่ีกระบวนการของลูกค้า

เก่ียวกับการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน จ .

จันทบุรี เพ่ือส่ังซ้ือจ านวนมาก 

รายได้รับรู้จึงล่าช้ากว่าแผน

เร่งหารายได้จากส่วนอ่ืนมาทดแทน เช่น งานโครงการของภาคเอกชนท่ีจะ

จ้าง สทน. เข้าไปตรวจกากกัมมันตรังสี

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การ

มหาชน ระยะ 5 ปี แล้วเสร็จตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด

 15 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายนโยบายและแผน นผ. ด าเนินการส่งเร่ืองเพ่ือติดตามผลไตร

มาส 2 เรียบร้อยแล้ว แต่มีหัวข้อท่ีไม่

เป็นไปตามแผนคือ วัฒนธรรมด้านความ

ปลอดภัย, รายได้, การพัฒนาเวบไซต์

9. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่

เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้

9.1 การถูกตัดงบประมาณเน่ืองจากไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้ทันตามแผนท่ีก าหนด

การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและเบิกจ่าย

งบประมาณได้ตามแผนท่ีรัฐบาลก าหนด

 30 กันยายน 2561 คณะท างานเร่งรัดการใช้

จ่ายงบประมาณ

1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 

ภาพรวมอยู่ท่ีร้อยละ 52.29 แบ่งออกเป็น 

(1) งบด าเนินงานอยู่ท่ี ร้อยละ 57.92 

เป็นไปตามแผน (2) งบลงทุน อยู่ท่ีร้อยละ

 37.25 ต่ ากว่าแผน เน่ืองจากโครงการไซ

โคลตรอน และโครงการเคร่ืองเร่งอนุภาค 

ยังไม่มีการเบิกใช้งบประมาณ  

2. แผนการจัดซ้ือจัดจ้างด าเนินการผูกพัน

สัญญางบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ได้

ร้อยละ 95 จากแผน ร้อยละ 100 และ

ตามเกณฑ์ส านักงบประมาณคาดว่าจะไม่

ถูกยึดงบประมาณคืน เน่ืองจากรายท่ียัง

ไม่ได้ลงนามสัญญาอยู่ในข้ันตอนระบบ 

E-bidding และการพิจารณาผลการ

คัดเลือกจากคณะกรรมการพัสดุ

8.1 การไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 

สืบเน่ืองจากข้อคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการ

วิสามัญในการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 

"องค์การมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี เช่น 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และส านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ควรก าหนด

ระยะเวลาในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

 ท่ีชัดเจน และยุติการขอรับจัดสรร

งบประมาณเม่ือมีรายได้เพียงพอ"

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)

8. ความพร้อมของการน า

เงินทุน สทน. มาสนับสนุนใน

แผนงานแต่ละปี



ผลการด าเนินงาน ไตรมาส2/2561 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ผลไตรมาส 2/2561

หัวข้อความเส่ียง

วิเคราะห์ความเส่ียง

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยเส่ียง

ก าหนดเสร็จ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลบริหารความเส่ียง ปี 2561  ไตรมาส 2/2561

10.1 ด าเนินการผิดพลาดกระบวนการ

ด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น อ านาจใน

การอนุมัติ ข้ันตอนการด าเนินการในระบบ

โปรแกรม e-GP

เอกสารท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน มีการ

ปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด

30-Sep-61 ฝ่ายพัสดุ 1. มีค าส่ังมอบอ านาจเก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจ้าง ครอบคลุม ตามท่ี พระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

ก าหนดแล้ว                     

2. ข้ันตอนการด าเนินการในระบบ

โปรแกรม e-GP มีคู่มือปฏิบัติงานท่ีออก

โดยกรมบัญชีกลางซ่ึงได้เผยแพร่ในระบบ

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐของ

กรมบัญชีกลางแล้ว

ฝ่ายพัสดุยังไม่ได้ปรับปรุงเอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานท่ีเป็นเอกสาร ISO 

ของฝ่ายพัสดุให้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560   เน่ืองจากในไตรมาส 

1-2 ต้องเร่งรัดเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้า

งงบลงทุนให้แล้วเสร็จก่อน

ฝ่ายพัสดุปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคู่มือท่ีกรมบัญชีกลาง

จัดท าไว้  และจะด าเนินการจัดท าเอกสารคู่มือ ISO ท่ีสอดคล้องกับ พ.ร.บ.

 และ ระเบียบ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561

10.2 ขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน

ใน พรบ. จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ท่ีมีจ านวน

หลายฉบับ

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ

เข้าใจท่ีดีข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

 31 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์

เจ้าหน้าท่ีพัสดุได้รับการอบรม 

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560  ครบทุกคนแล้ว  ส่วน

ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นจ้างเหมาได้รับการ

อบรมจากกรมบัญชีกลางบางส่วนตาม

จ านวนท่ีสามารถเข้าอบรมได้

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีผ่านอบรมแล้ว ได้มีการถ่ายทอด

ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย และศึกษาจาก พ.ร.บ. และระเบียบ รวมถึง

คู่มือต่าง ๆ ท่ีกรมบัญชีกลางจัดท าเพ่ือท าความเข้าใจและเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงา

10. ความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ จัดซ้ือจัดจ้าง

 พ.ศ. 2560

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ (Compliance Risk)


