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ค าน า 

 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานของ
องค์กร และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในการ
ชว่ยให้องคก์รสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเปา้ประสงค ์พันธกิจ และวิสัยทัศนข์ององค์กรได้ การบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมโอกาสและความส าเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว และลดความไม่แน่นอน
ในผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร  

 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อการด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของส านักงานงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการ
เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และโครงการของกอง/ส านัก/ศูนย์/
กลุ่มในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และวิเคราะห์ความเสี่ยง
ครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
รวมทั้ง เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ บรรลุผลส าเร็จตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จะให้ความส าคัญและด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
วิสัยทัศน ์

      เป็นองค์กรน าที่มีความพร้อมด้านการก ากับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ 
1. ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 

ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
  2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย 
  4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชาชน 

 
ภารกิจของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561) 
1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
3. ก ากับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์ความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์ 
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย 

และความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
  6. ประสานและด าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
        

   
 

1 

1 



ค่านิยม ปส. 
      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ด าเนินการจัดท าค่านิยมองค์กร     
ขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับบุคลากรในการยึดถือน าไปปฏิบัติใช้ โดยมีความสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น โดยค่านิยมของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 นั้น คือ “ATOMS” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 

      A = Accountability ความรับผิดชอบ 
 

       T = Transparency ความโปร่งใส 
 

       O = Observant ใส่ใจในรายละเอียด 
 

       M = Masterful เชี่ยวชาญ 

  S  = Safety and Security ความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย 

 
วัฒนธรรม ปส. 

      ยึดมั่นในมาตรฐานการก ากับ ตามหลักมาตรฐานสากล บริการด้วยความโปร่ งใสเพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 



ส่วนที่ 2 
แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
 

3 



แผนภูมิโครงการสร้างและอัตราก าลัง ระดับกรมของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

4 



ส่วนที่ 3 
การบริหารความเสี่ยงของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 

รวมทั้งกระบวนการการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่
เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ 
ควบคุม และตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นระบบ 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
ส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) มีการวางระบบบริหารความเสี่ยงภาครัฐและการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของ ปส. เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2545 และเป็นไปตามแนวการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ ปส. ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยด าเนินงาน
ตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

3.1 หลักเกณฑ์การวางระบบบริหารความเสี่ยง 
  1. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั  

 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ก าหนดให้ส่านราชการต้องมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
หรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และวิเคราะห์
ความเสี่ยงครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ บรรลุผลส าเร็จตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทางของ COSO ประกอบด้วย 8 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
  สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน
บุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

๑.๒ การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง หรือการก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective 
Setting) 
  องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 
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๑.๓ การระบุความเสี่ยงต่างๆ หรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ 
ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

๑.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนกและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มี

อยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความ
เสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

๑.๕ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง หรือการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมิน

ความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือ
ลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

๑.๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกิจกรรมเพ่ือการควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับ
ความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๑.๗ ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communication) 

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กร
ก าหนด 

๑.๘ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ หรือการติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและ

สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 
  2. หลักการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง 

ในการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุ
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับกิจกรรมของแผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่า     
มีเหตุการณ์ใด หรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การระบุปัจจัยเสี่ยงของ
การที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆที่ท าให้เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 
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2.๑ สาเหตุของความเสี่ยง จ าแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร 

เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 

ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ ์เป็นต้น 

2.๒ ประเภทของความเสี่ยง แบง่เป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย

และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และเหตุการณภ์ายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว'ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากกล
ยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับ และ
โครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแทจ้ริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
รา่งสัญญาที่ไมค่รอบคลุมการด าเนินงาน 

3) ความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง อันเนื่องมาจากการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ซึ่งมีผลกระทบถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน 

4) ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องคก์าร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของขอ้มูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
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  2.3 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 
 หมายเหตุ : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีภารกิจเก่ียวกับการก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลกระทบอันเกิดจากความเสี่ยงต่อการด าเนินงานตามภารกิจค่อนข้างรุนแรงและส่งผลกระทบค่อนข้างสูง ดังนั้น การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินในระดับผลกระทบที่ค่อนข้างสูง เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในบทบาทภารกิจของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในการให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยสูงสุด 
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ส่วนที่ 4 
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
 แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือลด/ควบคุมความเสี่ยงในระดับความรุนแรงที่ไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง – สูง
มาก) ทั้งนี้ กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
นโยบายการบริหารจัดการ และความส าคัญในบทบาทภารกิจของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยหากองค์กรมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร  ทั้งในเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยความเสี่ยงของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประกอบด้วยความเสี่ยง 
4 ด้าน ดังนี้  

 1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)  
  ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการบริหาร  

 2. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
  ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ท าให้มีผลกระทบต่อธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 

 3. ความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 
  ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง อันเนื่องมาจากการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ซึ่งมีผลกระทบถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน 

 4. ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
  ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่

เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการ อุปกรณ์ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถแยกความเสี่ยงในด้านการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ดังนี้ 

 4.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
 4.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  
 4.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความ

ปลอดภัย      
 4.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม  

  โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
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4.1 การประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ)  

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

SR1 แผนงานบางโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ไมส่ามารถขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์องค์กรให้
สามารถบรรลุวิสยัทัศน์ได้อย่าง
แท้จริง  
(Step 1) 
 

2 25 
  
  

50 
(สูงมาก) 

 

ลดความเสี่ยง 
  
  

๑. จัดท าโครงการตาม
เป้าหมายของแผนที่น าทาง ที่
ได้รับความเห็นชอบจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ทบทวนการด าเนินงานของ 
ปส. 

ภายใน ๖ ธ.ค 25
๖๒ 

กยผ. 1. ขาดหน่วยงานตาม
โครงสร้างที่รับผดิชอบท่ี
ชัดเจน ท าให้การผลักดัน
โครงการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไมส่ าเร็จ 

  
  

  
  

๒. คณะผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณา
ความสอดคล้องของแผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร ์
 

ภายใน ๑๕ ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

ผชช. และ 
กนผ. 

2. กลไกการบริหารภายใน
กองไม่สามารถผลักดันการ
จัดท าโครงการตาม
เป้าหมายของแผนที่น าทาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

๓.  จัดประชุมทบทวน
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการระดับกลุม่ภายใน ปส. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓ 

กพร. 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ)  

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

SR2 งบประมาณโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ในแตล่ะปไีมไ่ด้
รับการจดัสรร หรือไดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์
ตาม ยุทธศาสตร ์(เชิง
กระบวนการท างาน) แบ่ง
ประเภทโครงการเพื่อให้สามารถ
ประเมินโอกาส และผลกระทบ
ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงมาก
ขึ้น 
(Step 2 

2 25 50 

(สูงมาก) 
  

ลดความเสี่ยง 1. คณะผูเ้ชี่ยวชาญวิเคราะห์
และจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการทีไ่ม่ได้รับงบประมาณ
เพียงพอ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

ผชช. และ 
กนผ. 

1. การตั้งงบประมาณของ 
ปส. ไมต่อบโจทยน์โยบาย
รัฐบาล และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
2. ผลการด าเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที่ก าหนด 
3. ถูกตัดงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีส านักงบประมาณ
มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบบ่อย ท าให้ไม่
เข้าใจในบทบาทภารกิจของ 
ปส. 
4. การให้ความส าคญัอย่าง
เพียงพอของผู้บริหารในการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพื่อเสนอขอรับงบประมาณ 

      

2. บริหารจัดการงบประมาณ
ภายในหน่วยงาน เพื่อด าเนิน
โครงการที่มีความส าคัญต่อ
การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

กยผ. 

        

   

        SR3 การติดตามผลส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ไดร้ับการจัดสรร
งบประมาณ (Step 3) 

5 25 125 
(สูงมาก) 

ลดความเสี่ยง 1. ผู้บริหารระดบักองให้
ความส าคญักับมาตรการ
ติดตามผลการด าเนินการของ
ส านักงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓ 

กยผ.   
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ)  

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

(มีการติดตามทุกเดือนแตไ่ม่
สามารถบังคับให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจา่ย/แผนการ
ด าเนินงานได้) 

    

2. ปรับแผนการด าเนินงาน 
และแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และปัญหา
อุปสรรค หลังจากไตรมาส 2 
หากมีความจ าเป็น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไตรมาส 2 
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4.2 การประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ)  

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

CR1 การพัฒนากฎหมายล าดับรอง
ไม่ครบถว้นตามพระราชบญัญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต ิพ.ศ. 
2559 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2562 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

5 25 125 
(สูงมาก) 

 

ลดความเสี่ยง 1. จัดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้านต่อรา่งกฎหมาย
ทุกฉบับ ก่อนเสนอร่าง
กฎหมายเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาขั้นต่อไป 

กันยายน
2563 

กกม. 1. การพิจารณาของ
หน่วยงานภายนอกท าให้
การออกกฎหมายเกิด
ความล่าช้า 
2. หน่วยงานภายใน ปส. 
จัดท าเนื้อหากฎหมาย
ล าดับรองไม่ครบถ้วนตาม
มาตรฐานสากล เช่น แนว
ปฏิบัติของทบวงการฯ 
3. ในช้ันของการตรวจร่าง 
มีประเด็นทางเทคนิคท่ี
ต้องพิจารณาเพิ่มเตมิ ท า
ให้มีความจ าเป็นต้องตรา
กฎหมายเพิ่มเตมิจากแผน
ที่วางไว ้
 
 

  
  

  

  
  

  
  

  
  

2. จัดประชุมพิจารณากฎ 
ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทางด้าน
เทคนิค เพื่อให้เกิดความ
ครบถ้วนของเนื้อหา 

สัปดาหล์ะครั้ง 
  

  

  

๓. มอบหมายผู้ยกร่างกฎหมาย
อย่างชัดเจน พร้อมก าหนด
กรอบเวลา โดยใช้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เป็นเครื่องมือ 

 

  
CR2 การบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) ไม่มีประสิทธิภาพ 
  
  

5 
  

25 
  

125 
(สูงมาก) 

  

ลดความเสี่ยง 
  

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
 

มีนาคม 2563 กกม. 
  

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่
เข้าใจขอบเขตการใช้
อ านาจของกฎหมาย 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่มี
เจตนาบิดเบือนการใช้
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ)  

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

อ านาจตามกฎหมาย 
3. ขาดแนวทางหรือแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ดุลย
พินิจตามกฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที ่

2. จัดท าแนวปฏิบัติหรือ
หลักเกณฑ์การใช้ดลุยพินิจใน
การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และประกาศใช้ 

กันยายน 
2563 

  

 

CR3 การบังคับใช้กฎหมายไม่มีแนว
ปฏิบัติหรือบรรทดัฐานที่ชัดเจน ท า
ให้ต้องตีความกฎหมาย 
  

1 25 25 
(สูงมาก) 

 

ลดความเสี่ยง 2. จัดท าแนวปฏิบัติหรือ
หลักเกณฑ์การใช้ดลุยพินิจใน
การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และประกาศใช้ 

กันยายน 
2563 

กกม. กฎหมาย ปส. มีการ
ปรับปรุงกฎหมายใหม่ท้ัง
ฉบับ ท าให้ยังไม่มี
มาตรฐานการบังคับใช้
กฎหมายส าหรับอ้างอิง 

        

3. เผยแพร่แนวปฏิบตัิหรือ
หลักเกณฑ์การใช้ดลุยพินิจใน
การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ให้ประชาชน
รับทราบ 

กันยายน 
2563 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ)  

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

CR4 กฎหมายล าดับรองขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายแม่บท  

1 10 10 
(สูง) 

 

ควบคุมภายใน การจัดท ากฎหมายล าดับรอง
ให้ครบถ้วนและถูกต้องตาม
กฎหมายแม่บท 

มีนาคม 2563 กกม. การยกร่างกฎหมายเกินไป
กว่าที่กฎหมายแมบ่ทให้
อ านาจ 

CR5 ร่างกฎหมายล าดับรองไม่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

4 3 12 
(สูงมาก) 

 

ลดความเสี่ยง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาทบทวนเนื้อหาของ
ร่างกฎกระทรวงให้มีความ
ครบถ้วนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

กันยายน 
2563 

กกม. 1. ร่างกฎหมายล าดับรอง
มีหลายฉบับ 
2. ผู้รับผิดชอบรา่ง
กฎหมายมีหลายคน และ
มาจากหลายหน่วยงานท า
ให้ขาดความเช่ือมโยงการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีผู้ร่าง
กฎหมาย 
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4.3 การประเมินความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ)  

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

ITR1 ระบบฐานข้อมูลมีความไม่
เสถียรและให้บริการไมไ่ด้ต่อเนื่อง 

3 5 15 
(สูงมาก) 

 

ลดความเสี่ยง 1. จัดท าคู่มือการปฏิบตัิหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
Cloud ของ ปส. (ตามมติที่
ประชุม) (กทส.) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

กทส. 

  

          

2. จัดเตรียมงบประมาณ
ส าหรับรองรับการบ ารุงรักษา  

  

กอญ. และ 
กทส. 

  
 ITR2 บุคลากรไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 3 6 
(สูง) 

 

ลดความเสี่ยง 1. ก าหนดให้บุคลากรภายใน 
ปส. ท าการเปลี่ยนรหัสการ
เข้าถึงข้อมูลสม่ าเสมอ (กทส.) 

ท าการเปลีย่น 
password ทุก 
3-6 เดือน 

กทส. 

  

          

2. จัดท ารายละเอียด
ข้อก าหนดเฉพาะในการจัดซื้อ
จัดจ้างรวมการส่งมอบ 
Source Code และการ
ถ่ายทอดความรู้ของเทคโนโลยี
เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายใน 
ปส. ที่เกี่ยวข้อง) 

ทุกครั้งท่ีมีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ)  

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

          

3. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
และเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าท่ี (กอญ. และ กทส.) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

กอญ. และ 
กทส.   

 
 

ITR3 ความเสียหายที่เกดิจากภัย
ธรรมชาต ิและการกระท าของ
มนุษย ์

2  5 10 
(สูง) 

 

ลดความเสี่ยง 1. จัดท าแผนรองรับ
สถานการณ์เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
(ไตรมาส 4) 

กทส. 

  

          

2. จัดท าแผนบริหารจัดการใน
การท าส ารองข้อมูลที่ส าคญั 

  

กอญ. กทส. 

  

          

3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้
ครอบคลมุพื้นท่ีที่มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคญั  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

กทส. และ 
สลก. 

  

          

4. จัดท าทะเบียนควบคุม
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง  

ส ารวจครุภณัฑ์ 
ปีละ 1 ครั้ง 

กทส. 
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4.4 การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

 4.4.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

OR1 การระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสไีม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

5 25 125 
(สูงมาก) 

 

ควบคุมภายใน 1. จัดท าหลักสตูรพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส ี 

กันยายน 2563 กตส. ๑.๑ สมรรถนะของ
เจ้าหน้าท่ีไม่เหมาะสม/
เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบหน้าที ่

          2. อบรมเจ้าหน้าท่ีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔-

๒๕๖๖ 

๑.๒ เจ้าหน้าท่ีไม่
ตระหนักถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ๓. ประเมินสมรรถนะ

เจ้าหน้าท่ีฉุกเฉิน 

  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

๑. จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน
การระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๓-  

25๖๔ 

กตส. 2. คู่มือการปฏิบัติงาน/
แผนบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน/กฎ ระเบียบ 
ไม่ครบถ้วน 

๒. จัดท าแผนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน 

กันยายน 2563 
 
 

๓. จัดท ากฎ ระเบยีบเกี่ยวกับ
การระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

กันยายน 2563 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

 
 
 
 
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

๑. จัดท ากฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ 

กันยายน 2563 กตส.,ศปส. 3. สถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องทั้งผู้รับ 
ใบอนุญาตและร้านรับซื้อ
ของเก่าไม่ทราบหน้าที/่
แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

๒. จัดสัมมนาฯ สร้างความ
ตระหนักแกร่้านรับซื้อของเก่า 
(ร่วมกับ ศปส.) 

3. จัดท าแนวปฏบิัติตามแผน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
(แผนระดับชาติในการบรูณา
การระหวา่งหน่วยงาน) 

กันยายน 2563 กตส. 4. หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องยังไม่ทราบแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

4. ประเมินความเสีย่งด้านภยั
คุกคาม Securiity  (Treat 
Assessment) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๓- 

25๖๔ 

กพม./กตส. 5. ขาดการประเมิน
ความเสีย่งด้าน 
Securiity  

5. จัดหางบประมาณในการ
บ ารุงรักษา และประกัน
คุณภาพ 

กันยายน 2563 กนผ. 6. ขาดงบประมาณใน
การบ ารุงรักษา และการ
ประกันคณุภาพ 

OR2 การตรวจสอบสถาน
ประกอบการไม่มปีระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 
 

4 
  
  
  
  
  

25 
  
 
  
  
  

100 
(สูงมาก) 

  
  
  
  
  
 

ควบคุมภายใน 
 

  
  
  
  

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ให้มีสมรรถนะ (Inspector 
Qualification Program) 
๑.1) จัดท าหลักสูตรพัฒนา
เจ้าหน้าท่ี 
1.2) อบรมเจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบ  

1/9/2563 
 
 

1/9/2563 
 

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖๔- 

25๖๖ 

กตส. 
  

1. สมรรถนะของ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบไม่
เหมาะสม 

19 



ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดท าคู่มือการตรวจสอบให้
ครบถ้วน จ านวน 5 คู่มือ ดังนี ้
1. คู่มือการตรวจสอบเครื่อง
ก าเนิดรังสสี าหรับงานรังสี
รักษา 
2. คู่มืองานตรวจสอบดา้น
ศึกษาวิจัย 
3. คู่มือการตรวจสอบ
เครื่องวัดเชิงนิวเคลยีร์ 
(Nuclear Gauges) 
4. คู่มือการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในงานรังสีรักษาท่ีใช้
งานวัสดุกัมมันตรังส ี
Teletherapy  
5. คู่มือการตรวจสอบ 
Baggage X Ray  
 

กันยายน 2563 

  

2. คู่มือมาตรฐานการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน 

3. จัดท าฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบ (ปัจจุบัน กอญ. มี
แผนที่จะเสรมิฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบไว้ในระบบ e-
license) 

กันยายน 2563 3. ระบบฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน 
และยังไม่มีการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลกับฐานข้อมูล
ใบอนุญาต 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

 

4. ปรับปรุงกฎหมายให้สถาน
ประกอบการต้องให้ความ
ร่วมมือกับเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ 
(ถ้าไม่มี RSO น าตรวจ ให้
หน่วยงานด าเนินการ
ตรวจสอบประเมินความ
ปลอดภัยด้วยตัวเอง แล้วส่ง
รายงานให้ ปส. ตามแบบ/
ข้อก าหนด 

กันยายน 2563 กกม. 4. ไม่ไดร้ับความร่วมมือ
จากสถานประกอบการฯ 
เช่น กรณีของ
โรงพยาบาล-หมอไม่วา่ง, 
มหาวิทยาลยั-ไมส่่ง RSO 
มาน าตรวจ  
อุตสาหกรรม-โรงงานปิด 

5. จัดท าแนวทางการน า
กฎหมายไปปฏิบตัิทั้ง
หน่วยงานก ากับและสถาน
ประกอบการ  และต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจร่วมกันใน
การตีความทางเทคนคิวิชาการ
และกฎระเบยีบ 

กันยายน 2563 

  

5. กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลไม่มรีายละเอียดที่
ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบต้องใช้ดุลพินิจ
ในการตรวจสอบ เช่น 
ขีดจ ากัดการไดร้ับรังสี 
ก าหนดสูงสดุในปีใดๆ 
50 mSv/y และรอบ 5 
ปีต่อเนื่องกันค่าเฉลีย่ 
20 mSv/y แต่การ
ประเมินความปลอดภยั
ไม่สามารถรอระยะเวลา
ให้ครบ 5 ปีได ้

21 



ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

                       
  
  

6.๑) จัดท าระบบติดตามผล
การตรวจสอบ (ใช้ Smart 
ISO) 
6.๒) ปรับปรุงแนวปฏิบตัิโดย
ก าหนดให้มีการติดตามในคู่มือ
การปฏิบัติงาน (กตส.) 

กันยายน 2563 กทส. 6. ขาดการตรวจติดตาม
การด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยงาน
ตามที่เจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบแนะน า/สั่ง
การ 

7. จัดท าแนวปฏิบัติของ
การบูรณาการการบังคับใช้
กฎหมายร่วมกันระหว่าง กตส.
, กอญ. และกกม. ตามระบบ 
ISO 

กันยายน 2563 กตส./
กอญ./กกม. 

7. ขาดการบังคับใช้
กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพและจริงจัง 

8. จัดท าระบบตดิตามผลการ
ตรวจสอบ (ใช้ Smart ISO) 
 

กันยายน 2563 กทส. 8. แจ้งผลการตรวจสอบ
ล่าช้า 

OR3 มีสถานประกอบการที่อยู่นอก
การก ากับดูแลของ ปส. 

1 25 25 
(สูงมาก) 

 

ลดความเสี่ยง 
(ควบคุมภายในได้) 

๑) ตรวจสอบเชิงรุก  
1.1 ตรวจสอบนอกวาระ 
สืบเนื่องจากมีข้อมลูว่า 
หน่วยงานมีความเสี่ยงหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบด้าน
ความปลอดภัย  
1.2 การตรวจสอบเงียบ
(Unannounce Inspection) 

กันยายน 2563 กตส. 1.ไม่มีฐานข้อมลูสถาน
ประกอบการที่
ครอบครองวัสดุ
กัมมันตรังสีและเครื่อง
ก าเนิดรังส ี
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

          ๒) Safety Thailand  ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖4 

    

OR4 ประเด็นปญัหาอื่น ๆ จากการ
ตรวจสอบ (ไม่มีกฎหมายที่ก ากับ
ดูแลที่ครอบคลุมและไม่มหีน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจน) เช่น  การขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสี/วัสดุนิวเคลียร,์ การ
จัดการกากกัมมันตรังส,ีการระบาย
ทิ้งวัสดุกัมมันตรังส/ีกากกัมมันตรงัสี 
ออกสู่สิ่งแวดล้อมทางน้ า ทางอากาศ 
หรือบนแผ่นดิน,  การจัดการสินคา้
น าเข้า-ส่งออกท่ีปนเปื้อนรังส ี ,  
การจัดการผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนวัสดุ 
ปนเปื้อน เช่นฝุ่นเถ้าโลหะปนเปื้อน
CS-137  ฯลฯ 
  

5 
  
  
  
  
  

5 
  
  
  
  
  

25 
(สูงมาก) 

  
  
  
  
  

ลดความเสี่ยง  
  
  
  
  
  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน (ปัจจุบัน กปฉ.
รับผิดชอบ ยกเว้น ๔.๖) 

กันยายน 2563 กพร./กตส./ 
กพม. 

1.การตรวจพบ Orphan 
Source (วัสดุ
กัมมันตรังสีนอกก ากับ
ดูแล) 

2. จัดท ากฎหมายก ากับดูแลที่
ครอบคลมุภารกจิส่วนน้ี  และ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบให้ชัดเจน 

  
กกม./กพม./
กตส. 

2.การปนเปื้อนรังสีใน
อุตสาหกรรมเศษโลหะ 

  

3. การปนเปื้อนรังสีใน
สินค้าอุปโภคและบริโภค 
เช่น Smart Card  ที่
นอนไอออน 

3. เพิ่มกลุ่มรับผิดชอบงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร ์

ไตรมาสแรก 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๓ 

กพม./กตส. 4.การตรวจจับเหตุความ
มั่นคงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร ์

4. จัดท ากฎหมายก ากับดูแลที่
ครอบคลมุภารกจิส่วนน้ี  และ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบให้ชัดเจน  
 
 

กันยายน 2563 กกม./กพม./
กตส. 

5. NORM เช่น สินแร่ 
แร่ธาตุที่มสีารรังสีเจือปน 
เช่น แร่โมนาไซต ์
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

 

5.๑) จัดท าคู่มือวิธีการ
ตรวจสอบ new technology 
5.๒) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 
5.๓) จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์
ในการตรวจ 

กันยายน 2563 กตส. 6. new technology 
เช่นFusion reactor 
การรักษาด้วยรังสี
โปรตรอน/นิวตรอน 
เครื่องเร่งอนุภาค เป็นต้น 
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4.4.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

OR1 เจ้าหน้าท่ีประเมิน 
ขาดสมรรถนะเฉพาะดา้น 

2 25 50 
(สูงมาก) 

 

ลดความเสี่ยง 1. การเสรมิสร้างศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีประเมินการอนุญาต
ทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งท่ี 1 
1.1 โครงการ National 
Workshop or 
Impiementation of the 
IAEA Generai Safety 
Reguirements Part 3 : 
Radiation Protection and 
Safety of Radiation Source 
: International Basic Safety 
Standards  
 

วันท่ี 27 - 30 
เมษายน 2563 

กอญ. 1.ผู้ประเมินไม่เข้าใจ
ข้อก าหนด 
2.การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตและเจ้าหน้าที่
ไม่มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ประเมินไดร้ับข้อมลู
ในการตัดสินใจไม่
เพียงพอ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

2. พัฒนากระบวนการท างานท่ี
ชัดเจน เช่น 
1. คู่มือการปฏิบัติงานวสัดุ
กัมมันตรังส ี
2. คู่มือการปฏิบัติงานวสัดุ
นิวเคลียร ์
3. คู่มือการปฏิบัติงานเครื่อง
ก าเนิดรังส ี
4. คู่มือการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
รังส ี

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

  
 

  
  

 

OR2 สถานประกอบการขอรบั
ใบอนุญาตเร่งด่วน  

5 25 125 
(สูงมาก) 

ควบคุมภายใน 1. จัดท าประกาศส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตน าเข้า
เร่งด่วน กรณีใบอนุญาต
ทางด้านการแพทย ์
 

กันยายน 2563 กอญ. 1. สถานประกอบการไม่
วางแผนในการยื่นขอรับ
ใบอนุญาต 
2. เกิดเหตุการณเ์ร่งด่วน
ที่ไม่สามารถคาดการณไ์ด้ 
เช่น ผู้ป่วยอยู่ในข้ันวิกฤต ิ

          2. สร้างความรู้ความเข้าใจกับ
สถานประกอบการเกี่ยวกับการ
ยื่นขอรับใบอนุญาต โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านความปลอดภัย
สาธารณะ โดยสื่อดิจิทัลผ่าน
เว็บไซต ์
 

กันยายน 2563 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

OR3 การสื่อสารข้อก าหนดทาง
กฎหมายไมต่รงกัน  

5 25 125 
(สูงมาก) 

 

  
  
  
  
  

ลดความเสี่ยง 
  

  

1. จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน
ส าหรับพนักงานเจา้หน้าท่ี 

กันยายน 2563 กอญ. 1. ขั้นตอนในการจัดท า
กฎหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ได้มสี่วนร่วม
ในการร่างกฎหมาย 
(กตส.,กอญ.,กกม.)  
2. ขาดการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย 
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

2 จัดท าค าจ ากัดความ นิยาม 
ของล าดับการผลติ หมายเลข
เครื่องให้ชัดเจน 

    

  

3. จัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

    

    
4. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

    

    

5. จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับ
สถานประกอบการ     

    

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
สร้างความรู้ความเข้าใจกับ
สถานประกอบการ     

  
 

  

7. บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
สถานประกอบการ เช่น สภา
วิชาชีพ ฯ     

 
 

27 



4.4.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

โอกาส ผลกระทบ 
OR1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านสอบเทียบเครื่องวัดรังสีตาม 
มอก 17025-2561 ไม่ถึงเป้าหมายที่
ก าหนด (85%) 

2 2 4 
(ปานกลาง) 

 

เฝ้าระวัง ส ารวจ 
และปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
และปัจจยัทีส่่งผล
ต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

1) ส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ทุก ๆ 6 เดือน 
2) ด าเนินการเชิงรุก เพื่อสรา้ง
พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ เช่น 
สื่อสารโดยตรงกับผู้ใช้บริการ 
และนัดหมายและแจ้ง รปภ. กัน
ที่จอดรถให ้หากน ารถมา 
3) จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
และสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็น
ระยะๆ ในหน้าเว็บ SSDL 
online 
 
 

01/03/2563 
01/09/2563 

กพม. การจัดสภาพแวดล้อม ไม่
เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ 
เช่น ท่ีจอดรถ และความ
ต้องการอื่นๆ ที่ได้รับจาก
แบบส ารวจความต้องการ
และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

OR2 ไมม่ีข้อมูลเฝ้าตรวจระดับ
ปริมาณรังสีทั่วประเทศ/สถานี
ขัดข้องเป็นเวลานาน 

2 2 4 

(ปานกลาง) 
 
 

จัดการความเสีย่ง 
(ควบคุมภายใน/ 
เพิ่มทรัพยากร) 

1. วางแผนบ ารุงรักษาระบบวดั
รังสีที่ติดตั้งประจ าสถานีตา่งๆ 
ให้เป็นระบบ /เตรียมอะไหล ่
2) จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ 
3) ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและ
การบ ารุงรักษา 
4) ฝึกอบรมผู้ปฏบิัติ ให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้น
ต่างๆ ได ้
5) จัดหาระบบวัดรังสีใหม่ มา
ทดแทน/ส ารอง 

 ภายใน 
1/9/2563 

กพม. ระบบวัดรังสีเก่า และขาด
แคลนอะไหล่ที่จ าเป็น 
เนื่องจากตกรุ่นและไม่มี
อะไหล ่ท าให้ใช้เวลาซ่อม
นาน/หาซื้ออะไหลย่าก 

OR3 การยื่นขอการรับรองระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการวเิคราะห์ 
และทดสอบ  ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด/ ล่าช้า 

2 2 4 
(ปานกลาง) 

 
 

วางมาตรการ
ควบคุมภายใน 

๑) มอบหมาย ก าหนดหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิงานให้
ชัดเจน 
๒) ตรวจติดตามแก้ไขปญัหา 
3) พัฒนาบุคลากร ผ่านการ
อบรม 
ดูงาน และท า OJT 
4) รายงานความกา้วหน้าทุก
เดือน 
5) จัดตารางท างานให้ตรงกันใน
แต่ละห้องปฏบิัติการ เพื่อ
ร่วมกันปรับปรุงระบบคณุภาพ 

 เริ่ม 
1/6/2563  
ถึงสิ้นสุด 
30/09/2563 

กพม. ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการจดัแบ่ง
เวลาปรับปรุงระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการไม่
เหมาะสม เพราะอยู่
นอกเหนือภารกิจปกติ 
เพราะเป็นงานท่ีต้องใช้
เวลาว่างนอกเหนือจาก
งานประจ า 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

OR4 ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทาง
เคมี ทางรังส ีและทางชีวภาพ 

1 5 5 
(สูง) 

วางมาตรการ / 
ยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการทุก
ห้องปฏิบัติการ 

ปส. 

1.จัดท าแผนด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ ตามนโยบาย
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและประกาศใช้ 
2) ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 
3) ประเมินความเสี่ยงใน
ห้องปฏิบัติการตามรายการ 
ESPReL Checklist 137 ข้อ 
ของ วช. 

1/5/2563 ถึง 
30/9/2563 

กพร. /กพม. 
/ผชช. 

การพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ยังขาดการ
ถ่ายทอด สืบสาน เรียนรู้ 
และปฏิบตัิ ที่ส าคญั คือ 
การประเมินความเสีย่ง
ตามมาตรฐาน และการ
แก้ไขตามแผนและ
ค าแนะน าและพัฒนาคน 

          

4) จัดท าฐานข้อมลูปริมาณ
สารเคมี สารรังสี ตามข้อก าหนด
มาตรฐาน GHS & Safety Data 
Sheet (SDS) และเกณฑ์ 
ESPReL 
5) ด าเนินงานพัฒนา ปรับปรุง
ตามแผนด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และแผนการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีที่
ประกาศใช้ 
6) ใช้จริยธรรมสร้างความ
ตระหนักรู้สู่วัฒนธรรม โดย
จัดการสัมมนาในด้านนี้ ทุก 6 
เดือน (วิทยากร ภายนอก) 

1/10/2563 
ถึง 

30/9/2564 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

OR5 เครื่องมือวัดและวเิคราะห์ทาง
รังสีในห้องปฏิบัติการช ารุด ท าให้
งานหยุดชะงัก 

2 3 6 
(สูง) 

จัดการความเสีย่ง 
(วางระบบควบคุม
ภายใน/ หรือท า

แผนเพิ่ม
ทรัพยากร) 

1. วางแผนบ ารุงรักษาเครื่องมือ
วัดและวิเคราะห์ทางรังสีใน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็น
ระบบ /เตรยีมอะไหล่ และเก็บ
ข้อมูลผูผ้ลติ ผู้แทนจ าหน่าย  
2) จัดหาระบบส ารอง กรณีที่มี
ความส าคญั 
3) มอบหมายผู้ดูแลและ
ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและ
บ ารุงรักษา 
4) ฝึกอบรมผู้ใช้งานและ
ประกาศรับรองโดยหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ  
5) ตรวจการบันทึก
สภาพแวดล้อม โดยหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ 
 
 

จัดท าแผน 
ภายใน 

1/7/2563 

กพม. เครื่องวัดและวิเคราะห์
ทางรังสีเก่าและขาด
อะไหล ่เนื่องจากตกรุ่น
และหาอะไหล่ยาก ต้องใช้
เวลาซ่อมนาน ท าให้งาน
หยุดชะงัก 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

OR6 รถปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
กพม. เก่า ไม่ตรวจสภาพความพรอ้ม
ตามก าหนด อาจช ารุดระหว่างไป
ปฏิบัติงานนอก ปส. 

2 2 4 
(ปานกลาง) 

 
 

จัดการความเสีย่ง 
(วางระบบควบคุม
ภายใน/ หรือท า

แผนเพิ่ม
ทรัพยากร) 

1. ตรวจสภาพและท าฐานข้อมลู
การเปลีย่นอะไหล่ ตามก าหนด 
2. ปรับปรุงแผนบ ารุงรักษาให้
สอดคล้องกับระยะทางที่ใช้รถ 
แทนท่ีจะเป็นระยะเวลา
บ ารุงรักษา ตามคู่มือรถ 
3) มอบหมายผู้ดูแลและหมั่น
ตรวจตดิตามการบ ารุงรักษา 
4) สอบทานข้อมูลการใช้รถกับ
ฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ สลก. และจัดท า
บันทึกการใช้รถ ผู้ขับขี่ ไว้
ประจ ารถ 

เริ่ม 
1/3/2563 ถึง
สิ้นสุดภายใน 
30/09/2563 

กพม. แผนบ ารุงรักษารถราชการ 
ควรมีประจ ารถ หากต้อง
เดินทางไกลด้วยรถ
ราชการ และเกิดช ารดุ
ระหว่างเดินทางจะท าให้
ราชการเสียหาย 

OR7 บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได ้

3 5 15 
(สูงมาก) 

 

วางระบบควบคุม
ภายใน/ หรือท า

แผนเพิ่ม
ทรัพยากร 

1. จัดท าคุณสมบัติของแตล่ะ
ต าแหน่ง/มอบหมายหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
2. ท าแผนพัฒนาบุคลากร และ
ประกันคณุภาพบุคลากร 
3. ท า OJT ในแต่ละงาน 
4. จัดกิจกรรมสร้างการมสี่วน
ร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กร/สร้างความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างหัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงาน/สร้างแรงจูงใจ 

เริ่ม 
1/3/2563 ถึง 
30/09/2563 

กพม. บุคลากร ป่วย/ลาออก /
โอนย้าย กะทันหัน 
ขาดก าลังคนและองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับงาน 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

OR8 ผลงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

2 3 6 
(สูง) 

 

วางระบบควบคุม
ภายใน/ หรือท า

แผนเพิ่ม
ทรัพยากร 

1. จัดท าแผนการด าเนินงานแต่
ละกลุม่งานให้ชัดเจน 
2. มอบหมายผูร้ับผดิชอบในแต่
ละงาน 
3. ตรวจสอบตดิตามและแกไ้ข 
4. รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานทุก 3 เดือน  

มนีาคม ๒๕๖๓ กพม. งบประมาณไม่สอดคล้อง
กับงาน 
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4.4.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

OR1 การท าผิดวินัยของพนักงาน
และข้าราชการ 

1 25 25 
(สูงมาก) 

 

ลดความเสี่ยง 1. เผยแพร่ความรู้สร้างความ
ตระหนัก ดา้นวินัย ประมวล
จริยธรรม และกรณีตัวอย่างผา่น
สื่อรูปแบบตา่ง ๆ  

ทุกเดือน กกจ.ลสก. 
และ กยผ. 

กฝป. 

1. ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
และวินัยของข้าราชการ 
2. ขาดความจริงจังและ
เอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา 
3. ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีบางส่วนขาดมโน
ส านึกเกี่ยวกับการทุจริต 
คอรัปช่ัน  
4 ข้าราชการเจ้าหน้าท่ี
บางส่วนไมส่ามารถ
แยกแยะได้ว่าการกระท า
ใดเป็นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบ 

          

2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรูส้ร้างความตระหนัก ด้าน
วินัย   

กันยายน 
2563 

  
 

          

3. จัดตั้งกลุ่ม watchdog
ตรวจสอบบคุลากรที่ใช้สื่อ
ออนไลน์ท่ีไมเ่หมาะสม 
 

    
OR2 การจดัซื้อจัดจ้างและการ
บริหารสัญญาผดิพลาด ท าให้ไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด และส่งผลให้การเบิก
จ่ายเงินล่าช้า 
  
  

5 
  
  

3 
  
  

15 
(สูงมาก) 

  
  

ลดความเสี่ยง 
  
  

1. จัดอบรมหรือจดัส่งบุคลากร 
ปส. เข้ารับการฝึกอบรมทักษะ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 

กันยายน 
2563 

กพด.ลสก./
ทุก

หน่วยงาน 
  
  

1. เจ้าหน้าท่ีไม่เข้าใจ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

          

2. มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่พัสดุ
เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบางคณะที่
เกี่ยวกับวิธี e-biding 

เมื่อมีการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธ ี
e-biding 

  

2. กรรมการชุดต่าง ๆ ไม่
ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ขอความอนุเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็น
คณะกรรมการก าหนด TOR 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิธี e-biding 

เมื่อมีการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธ ี
e-biding 

3. การก าหนด TOR 
ผิดพลาด เช่น เขียน
คุณลักษณะเฉพาะผดิ 
  

4. จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน
ด้านพัสดุ น าเสนอขอความ
เห็นชอบและเผยแพร่ให้
บุคลากร ปส. ถือปฏิบัติ 
 

มนีาคม 2563 

 
OR3 บุคลากร ปส. ไม่มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

1 3 4 
(ปานกลาง 

ลดความเสี่ยง จัดท าเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ สิงหาคม 2563 กกจ.ลสก. ไม่มี career path 

OR4 หน่วยงานไม่มีวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทีเ่ข็มแข็ง 

1 
  

25 
  

25 
(สูงมาก) 

 
  

ลดความเสี่ยง 
  

1. ส ารวจและประเมิน
วัฒนธรรมความปลอดภัย และ
ความมั่นคงปลอดภัยของ ปส.  

มกราคม 2563 กพร.,คณะ
กรรมการบริ
หารความ
ปลอดภัย 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)               

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x  
ผลกระทบ) 

การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง (Risk 

Response) 

แผนงาน / กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
โอกาส ผลกระทบ 

  
          

2. ปรับปรุงค่านิยมองค์กรที่
มุ่งเน้นการเสริมสรา้งวัฒนธรรม
ความปลอดภัย 

กุมภาพันธ์ 
2563 

กพร.,คณะ
กรรมการบริ
หารความ
ปลอดภัย 

  
  

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยขององค์กรร่วมกับ              
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร ์
(Safety together)”  

5 มีนาคม 
2563 

กพร.,คณะ
กรรมการบริ
หารความ
ปลอดภัย 

 
  

 
 
 
 
 

36 



 
ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  

5.1 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
 กอง/ส านัก/กลุ่ม ในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จะท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงของส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง และจะต้องมีการติดตามและ
รายงานผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินการไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
 เป้าหมายในการติดตามผล คือ 
 1. เพ่ือการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม

ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการ
ต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดที่ควรปรับเปลี่ยน 

 2. เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3. เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 
 ทั้งนี้ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ก าหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 2 ไตรมาส (ไม่รวมการสรุปประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ) 
จึงก าหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานตามแบบรายงานผล จ านวน      
2 ครั้ง ดังนี้  

 ครั้งที่ 1 รายงานผลรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 ครั้งที่ 2 รายงานผลรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
5.2 จัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
 ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จัดท า

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี โดยระบุผลของการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุใน
แผนบริหารความเสี่ยง ว่าสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สรุปปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 
รวมทั้งน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายในเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 30 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ที่ 234/2562  

                  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
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ภาคผนวก ข  แบบรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ  

                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
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