
การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจาํปงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดอืน)



ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดรับการอนุมตัิ
แผนบรหิารความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากคณะกรรมการ 
สทน. เมื่อชวงเดือนตลุาคม ๒๕๖๓ แลวนั้น 

การดําเนนิงานตอมา : บัดนี้ ไดครบกําหนดการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบรหิารความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (นําเขา
รายงานตอคณะอนกุรรมการตรววจสอบ) แลว ปจจุบัน ขอมูลที่นําเสนอนี้เปน
ผลการดําเนนิงานรอบ ๑๒ ซ่ึงพบวาผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนใน ๓ 
ดาน ไดแก ดนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ ซ่ึง
ในสวนที่ไมสามารดําเนินการไดตามแผน คือ หวัขอดานกลยุทธและดานการ
ดําเนินงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



สรุปผลความเสี่ยงในแตละดาน (คาดการณผล 12 เดือน)

กลยุทธ ์(ผล/แผน)กลยุทธ ์(ผล/แผน) การดาํเนินงาน (โครงการสาํคัญ) (ผล/แผน)การดาํเนินงาน (โครงการสาํคัญ) (ผล/แผน)
เปนไปตามแผนงาน จํานวน 2 โครงการ คือ

1.โครงการวิจัยกากฝุนเหล็ก

2. โครงการเคร่ืองเรงอนุภาคใหม (การรับรองมาตรฐาน)

ดําเนินการไดต่าํกวาเปาหมายเล็กนอย 1 หัวขอความ

เสี่ยง คือ

1. โครงการ NRR และการยอมรบัในพื้นท่ี (ไมสามารถจัด

บางกิจกรรมได)

ดําเนินการไดต่าํกวาเปาหมายมาก 3 โครงการ คือ

1. โครงการ EHIA (ไมสามารถจัดกิจกรรมได/เปาหมายคือ 

สงเอกสารตอ คชก สผ.)

2 โครงการไซโคลตรอน (รอยละ 74.50)

3. โครงการพลาสมาฟวชัน (รอยละ 65)

IT  (ผล/แผน)IT  (ผล/แผน)

1. Cyber Attack

การปฏิบตัติามกฎ (ผล/แผน)การปฏิบตัติามกฎ (ผล/แผน)

1. การปฏิบตัิตามระเบียบ

ปฏบิัติงาน

การเงนิ (ผล/แผน)การเงนิ (ผล/แผน)

1. การตรวจนับรายการวัสดุ

คงเหลือและสินคาคงเหลอืไมตรง

กับทะเบียน

ดําเนินการไดตามเปาหมายไตรมาส 4 มีการดําเนนิการตํ่ากวาเปาหมายไตรมาส 4 มาก

สวนใหญเปนไปตามแผนงาน

1. การปรับโครงสรางองคกร (ปดความเสี่ยงต้ังแตไตร

มาส 2)

2. การบริหารทุนสะสม สทน. ผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการแลว

3. การติดตามแผนกลยุทธ เปนไปตามแผน (โครงการ

สําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 ยกเวนโครงการ

พลาสมาฟวชันและไซโคลตรอน 

4.  เปาหมายรายได สถาบันฯ (เปาหมาย กพร 148.70 

ลานบาท / 11 เดือน = 135.5 ลานบาท คาดการณได

ตามเปาหมาย 12 เดือน)

ดําเนินการตํ่ากวาเปาหมายไตรมาส 4 

เล็กนอย
หมายเหตุ



ดานกลยุทธ
เปาหมายรายไดของสถาบัน (แผน/ผล) : 

148.70 ลานบาท / 12 เดอืน 

= 149.77 ลานบาท

รายละเอียด:
รายไดหลักที่หายไปจากผลกระทบ COVID-19 = การฉายรังสีอญัมณี/ การ

บริการวิชาการ

สถานะ

ต่ํากวาแผนเล็กนอย

การติดตามงานตามแผนกลยุทธ(แผน/ผล) : 

รอยละ 100 / มีการติดตามงาน

ตามแผน
รายละเอียด: 
เปนไปตามแผน 3 กลยุทธ คือ

กลยุทธที่ 1 สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและยกระดับสังคม

กลยุทธที่ 2 วิจัยและพัฒนาเชงิรุก

กลยุทธที่ 4 การส่ือสารเพื่อการยอมรับ

ไมเปนไปตามแผน 1 กลยุทธ คือ

กลยุทธที่ 3 ผูนําดานเทคโนโลยีนิวเคลียรในอาเซียน  เน่ืองจากไดรับผลกระทบในการ

เดินทางไปตางประเทศ

การบรหิารงบทุนสะสมของสทน.(แผน/ผล) : 

รอยละ 100/รอยละ 100

รายละเอียด: คณะกรรมการใหความเหน็ชอบและใหแนวทางการ

ดําเนินงานแลว โดยนาํมาประยุกตใชในแผนปฏบิัติการป 2565 แลว 

การปรับโครงสรางองคกร

ในป 2564-2565(แผน/ผล) : 

รอยละ 100/รอยละ 100

สถานะ
ต่ํากวาแผน

เล็กนอย

สถานะ

ต่ํากวาแผน

เล็กนอย

สถานะ

เปนไปตาม

แผน

รายละเอียด:

ไมพบปญหาการดําเนินการหลักประกาศ 1 เดือน และปด

ประเด็นความเสี่ยงแลวไตรมาส 2/2564



การติดตามงานตามแผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

และยกระดับสังคม

ตัวชี้วัด:

สถานะ

เปนไปตามแผน

ทุกตัวช้ีวัด

กลยุทธที่ 3 ผูนําดานเทคโนโลยีนิวเคลียร

ในอาเซียน

กลยุทธที่ 2 วิจัยและพัฒนาเชิงรุก กลยุทธที่ 4 การสื่อสารเพ่ือการยอมรับ

ตัวชี้วัด (แผน/ผล) :

ตัวชี้วัด (แผน/ผล) :

ตัวชี้วัด (แผน/ผล) :

1.สทน. สามารถสรางความตระหนักและยอมรับใน

ประโยชนของการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรใน

กลุมเปาหมายอยูในระดับไมต ากวารอยละ 80

2. ผูไดรบัขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียรของ สทน.ของ

กลุมเปาหมายเพิ่มขึ้น 1 ลานคน ภายในป 2567 (ป 2564 =650,000 คน)

สถานะ
เปนไปตามแผนทุก

ตัวช้ีวดั

สถานะ

ไมเปนไปตามแผน

ทุกตัวช้ีวดั

สถานะ

เปนไปตามแผนทุก

ตัวช้ีวดั

1. สทน. สรา้งมลูค่าเพิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากกิจกรรมดาน

อาหาร การเกษตร เพิ่มขึ้น 1 เทาตัวภายในป 2567 (ป 64 =1,075 

ลบ.) 11 เดือน = 980 ลานบาท

2. สทน. สรางรายไดจากกจิกรรมดานอาหาร การเกษตร และ

การแพทย อยางนอย 100 ลานบาทภายในป 2567 (ป 64 = 70 ลบ.)

11 เดือน = 

66 ลานบาท

1. สทน. สามารถสรางผลงานตนแบบที่เปน key technology ดาน

นิวเคลียรไดเองอยางนอย 2 รายการภายใน 4 ป

1.1 โครงการพัฒนาระบบวัลคาไนซน้ํายางฯ

1.2 โครงการพัฒนาแหลงจายไฟฟาหลอดรังสี X-ray

11 เดือน 

= 

มากกวารอยละ 

80

2. ผูประกอบการ วิสาหกิจ สตารอัพ รายใหมนําผลงานวิจยัของ สทน. ไป

ใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 60 ตอป

    11 เดือน 

= รอยละ 60

3. สทน. ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ภายนอก อยางนอย 30 ลบ. ภายใน
ป 2567 (ป 2564=15 ลบ.)

11 เดือน 

=  ราว 20 

ลานบาท

1. สทน. มีลําดับทางวิชาการในระดับ Top 200 ใน SCIMAGO institute 

ranking ภายใน 4 ป

1.1 โครงการ TINT to University

1.2 โครงการ นวัตกรรมจากโครงการฟวชันพลาสมา

2. สทน. สามารถขยายตลาดการบริการและผลิตภัณฑไปสูประเทศอาเซียน

โดยสามารถสรางรายไดอยางนอย 10 ลบ. ภายใน 4 ป

เกนิเปาหมายต้ังแตไตรมาส 3



การดําเนินงาน 
โครงการสําคัญไมสําเร็จตามแผน (EHIA)

(แผน/ผล) : 

รอยละ 100/รอยละ 20 รอ 

revise แผนรายละเอียด:
วันที่ 19 ก.พ. 2564: บรษิัทฯไดมีการเขาหรอืกับ สผ. ในประเด็นขอกังวลเก่ียวกับการจัด

ประชมุ ค.2 และค. 3 มีระยะเวลาหางกันมาก จะมีผลตการพิจารณาโครงการหรอืไม

วันที่ 6 พ.ค. 2564: บรษิัทฯประชุมกบัคณะกรรมการตรวจรบั โดยแจงวามคีวามพรอมในการ

ดําเนินการจัดค. 3 ซึ่งโครงการมีประเด็นความออนไหวคอนขางมาก เสนอแนะใหเปนการจัดรับ

ฟงความคิดเห็นแบบมีการประชุมปกติดีกวาประชุมออนไลน จึงอาจตองรอใหสถานการณ 

COVID-19 คลี่คลายมากกวาน้ี โดยนาํเสนอแผนการดาํเนินงานใหม คือ เดือนก.ย. จัด Pre ค.3 

และประสานงานเตรียมการในพท. ,เดือนต.ค. ทบทวนขอมูลปรับปรงุแกไขรางรายงานฯ ผลติ

เอกสาร ค.3 เชิญประชุมและเผยแพรรายงาน และเดือนพ.ย. จัดประชุม ค.3

สถานะ โครงการสําคัญไมสําเร็จตามแผน 

(NRR และการยอมรับในพ้ืนที)่(แผน/ผล) : 

รอยละ 100 /รอยละ 60
รายละเอียด: 
มีการจางทําการสื่อสารเพ่ิมเติม เชน การจัดทํา Virtual VDO แนะนําพ้ืนท่ี 

สทน. สํานักงานใหญ เพ่ือประโยชนสําหรบัการเผยแพรความรู การพัฒนา 

Virtual Museum  และ คน. ทยอยจัดทําฐานขอมูลที่เก่ียวของเพ่ิมเติมแลว

โครงการสําคัญไมสําเร็จตามแผน 

(เครื่องเรงอนุภาคใหม)(แผน/ผล) : 

รอยละ 100/รอยละ 100
รายละเอียด:
1.อาคารเครือ่งเรงอิเล็กตรอน และอาคารฉายรงัสี (แกมมา) ศูนยฉายรังสี สํานักงานสาขาคลองหา ไดรบัใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลติเครื่องมือ

แพทย เลขที่ กท.สผ. 54/2564 ใหไว ณ วันที่ 29 เม.ย. 2564 ขอบขายเครื่องมือแพทย Nursing Services 

รายละเอียด "การใหบริการทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครือ่งมอืแพทย ดวยวิธีการฉายรังสีแกมมา รังสีเอกซ และรังสีอิเล็กตรอน"  (รอยละ 100) 

2. ISO13485 ดําเนินการไดตามแผน อยูระหวางการประกาศใชเอกสารและนาํไปปฏบิัติ

สถานะ

สถานะ



การดําเนินงาน (ตอ)
โครงการสําคัญไมสําเร็จตามแผน (ไซโคลตรอน) 

(แผน/ผล) : 

รอยละ 100/ 11 เดือน รอยละ 

74.5รายละเอียด:
ลาชากวาแผนจากสถานการณ COVID-19 ทําใหมีการขอขยายงานตามสทิธ์ิที่

ผูรับจางไดขอสงวนในครั้งที่ 1 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 และ อยูระหวางการ

ขอขยายงานเพ่ิมเตมิ ครั้ง 2 เน่ืองจาก สถานการณโควิด-19  ผลการ

ดําเนินงานปจจุบัน ไดทยอยติดตั้งเคร่ืองแลว

แนวทางแกไข: สทน.ไดเรงรัดผูรับจางใหดําเนินงานใหแลวเสร็จตามสัญญา 

และ หากไมสามารถดําเนินการได จําตองเขาสูการปรับตามสัญญา 

สถานะ โครงการสําคัญไมสําเร็จตามแผน (ฝุนเหล็ก) 

(แผน/ผล) : 

รอยละ 100 /รอยละ 100

รายละเอียด:
1.การกอสรางอาคารแลวเสร็จในวันที่ 31 พ.ค. 64 (ความคืบหนา

รอยละ 100) 

2.แผนการวิจัยแลวเสร็จในไตรมาส 4 (ความคืบหนารอยละ 100)

โครงการสําคัญไมสําเร็จตามแผน (พลาสมา

ฟวชัน) (แผน/ผล) : 

รอยละ 100/ 11 เดือน รอยละ 

65รายละเอียด:
1.สัญญาจางพัฒนาเครื่องโทคาแมค เริ่ม 29 พ.ค. 2564  และมีการปรับแผนการดําเนนิการใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซ่ึงลาชากวาแผนเนื่องจาก 

COVID-19 และมีผลตอการเดินทางของจนท. ปจจบุันปรับแผนการเดินทางเปน พ.ย. 64- เม.ย. 65 2.การกอสรางอาคารปฏบิัติการลาชากวาแผนประมาณ 

2 เดือน เน่ืองจาก COVID-19 สงผลตอจํานวนแรงงานกอสราง

สถานะ

สถานะ



ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cyber Attack IT1 (แผน/ผล) : 

รอยละ 100/รอยละ 100

รายละเอียด:
ไดรับการแจงเตือนการเฝาระวังภัยคุกคามจาก Thaicert อยูเปนประจําและ

ดําเนินการปรับปรุงและลดชองโหวดานความปลอดภัย จึงไมพบเหตุรายแรงที่

ทําใหระบบใชงานไมได ตลอดจนไดดําเนินการ ปรับปรุงระบบปฏบิัตกิารของ 

Server หลักเปนรุนลาสุด

ในไตรมาส 3 ป 2564 

สถานะ การควบคุม Inventory ขอแตละหนวยงาน: 

รอยละ 100 /รอยละ 100

รายละเอียด:
รายงานผลการตรวจสอบ ณ สิ้นสุดไตรมาส 3 ตอคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

โดย สทน. มีการตรวจนับอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง ถือเปนหลักการควบคุม

ภายในท่ีดี รอการตรวจสอบของไตรมาส 4 หลังสิ้นปงบประมาร

การบริหารงบทุนสะสมของสทน.(แผน/ผล) : 

รอยละ 100/ รอยละ 100
รายละเอียด: ดําเนินการ 3 เรื่อง ดังน้ี

1. การเตรียมการเพ่ือรองรับ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดําเนินการไดตามแผน คาดรอยละ 100  (หมายเหตุ พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา ขยายเวลาการบังคับใชไปอีก 1 ป)

2. การดําเนินการธรรมาภิบาลขอมูล Data Governance ดําเนินการไดตามแผน คาดรอยละ 100 

3.อ่ืนๆ บันทึกจากกระทรวงการคลัง เรื่อง การ waive คาปรับชวงสถานการณโควิดจากกรมบัญชีกลาง ไดนําไปใชกับการตรวจรับโครงการตาง ๆ แลว รอยละ 100

(อางอิงหรังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจาง กค (กวจ)0405.2/ว693 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

สถานะ

สถานะ

ดานการเงิน

ดานการปฏิบัติตามกฎ


