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สรุปผลการบรหิารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2563

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)

หัวขอ ปจจัยเสี่ยง ตัวชี้วดั
ผลการดําเนินงาน

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

1. การจัดทําระบบมาตรฐาน

เคร่ืองเรงอนุภาคตัวใหม

1.1 การดําเนินงานไม

เปนไปตามแผนงาน

รอยละความสําเร็จใน

การดําเนินงานตามแผน

รอยละ 100 จดยื่นขอ

การรับรอง ISO9001 

กอนแลวจึงย่ืนขอ GMP

 รอยละ 80 ผูที่เก่ียวของไดดําเนินการจัดทําและทบทวนเอกสาร โดยได

นําขึ้นทะเบียนในระบบฯแลวบางสวน โดยจะไดมีการตรวจติดตาม

คุณภาพภานในในชวงวันที่ 16 กย. 63 การแกไข : สทน. ย่ืนคําขอ

ISO9001 อีกคร้ังในเดือนกันยายน 2563, ไดรับการรับรองจะขอย่ืน 

GMP โรงงานฉายรังสีตอ คาดไดรับ GMP ภายในไตรมาส 3

2. เปาหมายรายไดของ

สถาบันฯ 

2.1 รายไดไมเปนไปตาม

เปาหมาย 150 ลานบาท 

รายไดไมนอยกวา 150 

ลานบาท 

 รอยละ 94 

ปจจุบันมีรายได ณ สิ้นเดือน ส.ค. 63 ที่ 132 ลานบาท 

คาดการณจบ ก.ย. 63 อยูที่ 143 ลานบาท

ต่ํากวาเปาหมายเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 การใช

และการใหบริการหยุดชะงกับางสวน เชน ฉายรังสีอัญมณี เภสัชรังสี

3. ผลิตภัณฑและบริการใหม

ขององคกร

3.1 ไมสามารถสงมอบ

งานวิจัยมาเปนผลิตภัณฑ

และบริการใหมได 

(สนับสนุนการมรีายไดใน

อนาคต)

ไดรายการนวัตกรรม

หรือบริการใหมพรอม

แผนงานในระยะ 3 ป

รอยละ 90 ไมสามารถยืนยันแผนในป 2566 ได สําหรบัแผนการสราง

นวัตกรรมใหมอยางนอย 2 ป ตอเน่ือง 

การดําเนินการเก่ียวกับ ผลิตภณัฑและบริการใหม ป 2564 มีจํานวน 5 

รายการ : แผนไฮโดรเจล (วพ.), ไมโครไคโตซานสูตรใหม (วพ.+พธ.), 

เคร่ือง Survey meter EIC-20 (ศว.) การสอบเทียบรังสีนิวตรอน (ศท.) 

การใหบริการฉายรังสีอีบีมในผลิตภัณฑอ่ืน และติดตาม Project ใหมที่

คาดเกิดผลลัพธในป 2565  : นวัตกรรมใหมจากเทคโนโลยีพลาสมา 

(Hand Sanitizer)/ศูนยไอโซโทปรังสี 1 รายการ, การวิจัยกัญชง/

กัญชา (วพ.), การบริการตรวจวเิคราะหใตนํ้า (ศท.), การตรวจสอบสิ่ง

ปลอมปนในอาหาร (ศท/วพ.) 

ความเสี่ยงดานกลุยทธ (Strategic Risk)



สรุปผลการบรหิารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2563

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)

หัวขอ ปจจัยเสี่ยง ตัวชี้วดั
ผลการดําเนินงาน

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

4.การบริหารโครงการ

สําคัญไมสําเร็จตาม

แผนการดําเนนิงาน

4.1 การจัดทํา EHIA ไมผาน 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนที่ไม

ยอมรับโครงการ New 

Research Reactor 

ดําเนินงานไดรอยละ 100 ตามแผนงาน (มีขอมูลเสร็จ

สมบูรณพรอมย่ืนเสนอและไดรับความเห็นจากสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

และสามารถนําเสนอขอมูลตอสภาพฒันฯ ได)

 รอยละ 80 การจัดตั้งเคร่ืองปฏิกรณ

นิวเคลยีรวิจัยเครื่องใหม 

มกีารรับฟงความคิดเห็น ค.3 จํานวน 2 

ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 วนัที่ 19 กันยายน 

2564 ณ.สทน.องครักษ และ ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 21 กันยายน 2564 ณ วัดสันติ

ธรรมราษฎรบํารุง

4.2 การบริหารโครงการจัดต้ัง

ศูนยไซโคล ตรอนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทาง

การแพทย ไมเปนไปตาม

แผนการดําเนินงาน

 

รอยละ 100 ตามแผนงาน (รวมการวัดเร่ืองการพัฒนา

กําลังคนเพ่ือเตรียมพรอมที่โครงการจะจบในป 2564) 

 ดําเนินงานได รอยละ 53.43 ตํ่ากวา

แผน งานฐานรากอาคารและงาน

โครงสรางใตดินแลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินงาน งานโครงสราง คาน พ้ืน เสา 

และสวนกําบังรังสี  เครืองไซโคลตรอน

ผานข้ันตอน FAT เรียบรอยและอยู

ระหวางการขนสงมาสถานที่ติดตั้ง

คาดการแลวเสร็จ ลาชากวาแผน 1 

เดอืน (จาก ก.พ. 64 ไปเปน มี.ค. 64)

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 

(Operational Risk)



สรุปผลการบรหิารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2563

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)

หัวขอ ปจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

5. การประเมิน

ความคุมคาของ

การใชระบบงาน

ตางๆ

5.1 การใชประโยชนจาก

ระบบสารสนเทศทุกระบบ

ไมคุมคา

มีการเพิ่มการใชประโยชนจากระบบตางๆ ที่มีใน

ปจจุบัน/ความสามารถในการลดข้ันตอนหรือทรัพยากร

ที่ใช

1. ERP เร่ืองการทํา Business Report 

2. i-Huris การสรางตัวช้ีวัด/ประเมินผล (ไมใช 

Hard copy)  

3. Smart ISO ประยุกตใช Risk Management 

ติดตามผลแทนวิธีการปจจุบัน 

4. ระบบการจองรถ ยกเลิกการใช Hard Copy

รอยละ 95

 1. รอยละ 90 อยูระหวางดําเนินการ ออกแบบ/วาง

ระบบการดงึขอมูล คาดแลวเสรจ็ในไตรมาส 1/64

2. i-huris ความคืบหนารอยละ 100 รอการประเมิน

ปญหาอุปสรรคอีกครั้งชวงประเมินผลสิ้น

ปงบประมาณ

3. คืบหนารอยละ 100 ประเมินผลแลวพบวา 

สามารถนํารูปแบบ Format/ระดับคะแนนเสี่ยง/

สรางแผนความเสี่ยงประจําปได  (มีเฉพาะหัวขอ-ไม

สามารถสราง action plan แตละหัวขอความเสี่ยง

ได) กดสงอีเมลติดตามผลได ตรวจสอบกบัเจาของ

ระบบแลว พบวาไมมีคาใชจายในการใชงาน คณะ

ทํางานฯ เห็นควรเริ่มใชระบบดังกลาวเพ่ือสราง

ฐานขอมูลเรื่อง การบริหารความเสี่ยงตั้งแตป 2564 

เปนตนไป

4. รอยละ 90 มกีารใชระบบ Hard Copy 

เหมือนเดิม ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจาก

แบบฟอรมในระเบียบ สทน. กับระบบ CAR SYS ไม

ตรงกนั อยูระหวางเสนอขอปรับปรุงระเบียบฯ 



สรุปผลการบรหิารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2563

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)

หัวขอ ปจจัยเสี่ยง ตวัชี้วดั
ผลการดําเนินงาน

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

6. ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศไมสามารถ

ดําเนินการไดตามปกติ

6.1 ระบบขัดของเน่ืองจาก

สภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย 

หรืออุปกรณเสื่อมสภาพ

รอยละความสําเร็จตาม

แผนงานและระบบเครือขาย

สารสนเทศมีความตอเน่ืองใน

การใหบริการ (SLA) ไมนอย

กวารอยละ 99.5

รอยละความสําเร็จ  99.55 

- ปญหาสวนใหญที่เกิดข้ึนจากปจจัยภายนอกสถาบันฯ ซ่ึง

ควบคุมไดยาก เชน ในเดือนกันยายน 2563 เทคโนธานี มีการปด

ปรับปรงุระบบไฟฟาต้ังแตคืนวันที่ 5 ก.ย. 63 ทําใหการบริการ

ระบบสารสนเทศ สทน. สํานักงานปทุมธานี ไมสามารถใชการ ซ่ึง

เปนวันเวลาหยุดทําการไมสงกระทบตอการใหบริการ

7. Cyber Attack 7.1 เกิดภัยคุกคามจากการ

โจมตีดาน Cyber

จํานวนภัยคุกคามที่ตรวจพบ

และสามารถปองกันได รอย

ละ 100

รอยละความสําเร็จ  100 

1. มกีารเฝาดูแลวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากระบบเฝาระวังภัย

คุกคามและแกไขชองโหวความปลอดภัยการเฝาดูแลระบบ

2. สถาบัน ไดมีความรวมมือจาก ThaiCert เพ่ือเฝาระวังไปคุม

คามจาก Cyber โดยยังไมมีภัยคุกคามสงผลกระทบกับระบบ

สารสนเทศ

การดําเนินงานตอไป

1. ฝาย ทส. ตดิตามเฝาระวังตรวจสอบปรับปรุงทบทวนระบบ

รักษาความปลอดภัยใหทันสมัยอยูเสมอ

2. ฝาย ทส. Update Version เคร่ืองบรกิารแมขายเพ่ือลดชอง

โหวง ในการคุกคามจากผูโจมตีดาน Cyber

 



หัวขอ ปจจัยเสี่ยง ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

8. การบริหารลูกหน้ี 8.1 การเกิดหน้ีสูญ จํานวนลูกหน้ีสงสัยจะสูญลด

เหลอื ศูนยราย

จํานวนลูกหน้ีลดลง รอยละ 95.79

รายลูกหน้ีที่เหลอืเปนภาคเอกชนที่อยูระหวาง

ดําเนินการตามกฎหมายตองใชระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน เสียกําลังคนและคาใชจาย 

หัวขอ ปจจัยเสี่ยง ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

9. การปฏิบัติตามระเบียบ

ปฏิบัติงาน

9.1 การดําเนินงานขัดตอระเบียบของ

สถาบันฯ รวมถึงระเบียบหลัก เชน พรบ.

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และระเบียบวา

ดวยการบริหารงบประมาณ

9.2 การบริหารงบประมาณไมเปนไป

ตามระเบียบ

ความถูกตองของระเบียบการ

ปฏิบัติงานและเอกสารท่ี

เก่ียวของและลดประเดน็

ขอเสนอแนะจาก สตง. 

ไมพบการดําเนินงานที่ขดัตอขอบงัคับ ระเบียบของ

สถาบันและขอกําหนดตาง ๆ จากสวนกลาง รอยละ 

100  ในไตรมาส 4 มกีิจกรรมสําคัญดังน้ี 

 1. ดําเนินการตามมติ ครม. เรื่อง หลกัเกณฑและ

เงื่อนไขการใชงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางกอน

2. ปรับปรงุขอตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก : 

เร่ือง Inventory มีการสรุปผลในที่ประชุมผูบริหาร 

สทน. แลว ใหเตรยีมการทํายอดคงเหลือ ณ สิ้นไตร

มาส 4 ใหถูกตองครบถวนมากที่สุด เพ่ือปดยอดสิ้น

ปงบประมาณไดอยางถกูตอง

3. การสรุปผลเงนิกันเหลื่อมป ขอความรวมมือทุก

หนวยงานจัดสงขอมูล สรุปการตรวจรับงานตาง ๆ 

ของตนเองใหแลวเสร็จภายในสิ้น ก.ย. น้ี

สรุปผลการบรหิารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2563


