
รายงานด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 4 
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน 
คณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบ

การก าหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556 ตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่อนุมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงิน 339.85 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 - 4 จ านวน 294.27 ล้านบาท และงบรายจ่าย จ านวน 45.58 ล้านบาท โดย สวก. เสนอขอตั้งงบประมาณที่จะ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงิน 224.93 ล้านบาท ประกอบด้วย งบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 - 4 จ านวน 179.35 ล้านบาท และงบรายจ่าย จ านวนเงิน 45.58 ล้านบาท อีกทั้งยังมีงบผูกพันสัญญาเดิม
จ านวน 78.58 ล้านบาท และงบกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 87.71 ล้านบาท เพ่ือใช้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขณะนี้ สวก. ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวครบ 4 ไตรมาสแล้ว (วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556) จึงขอรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน ดังนี้ 
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วงเงินใช้ไป
ตามแผน 

(ลบ.) 

ตามแผน 
 

(%) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสร้างงานวิจัยเชงิรุกโดยเนน้
งานวิจัยเชงิพาณชิย์ สาธารณะและ
นโยบาย 

423 
100% 

581 
137.35% 

190.72 
 

100.12 92.03 91.92 99.60 99.48 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย 
โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะต่อยอด 

59 
100% 

98 
166.10% 

33.61 20.19 11.63 57.62 18.79 93.07 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการและสื่อสารองค์
ความรูเ้พื่อประโยชน์สาธารณะใน
รูปแบบทีส่ามารถเข้าใจได้ง่าย 

14 
100% 

14 
100% 

12.70 6.03 1.69 28.11 6.03 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

188 
100% 

254 
135.11% 

57.24 53.01 46.96 88.59 52.73 99.47 

รวมงบในยุทธศาสตร์ทั้งหมด 684 
100% 

947 
138.45% 

294.27 179.35 152.32 84.93 177.15 98.78 

 

งบบุคลากร 37.07 37.07 29.03 78.32 34.66 93.50 
งบด าเนนิงาน 8.31 8.31 7.23 87.00 7.23 87.00 
งบลงทุน 0.20 0.20 0.18 90.22 0.18 90.22 
รวมงบรายจ่าย 45.58 45.58 36.44 79.96 42.07 92.30 
รวมงบในยุทธฯและงบรายจ่าย 339.85 224.93 188.76 83.92 219.22 97.46 
งบผูกพัน  78.58 75.04 95.50 75.04 95.50 

รวมทั้งหมด  303.51 263.81 86.92 294.27 96.96 
 

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมป ี  87.71 51.37 58.56 51.37 58.56 
  391.22 315.18 80.56 345.64 88.35 



การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 การเบิกจ่ายเงิน 
การเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถือได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

แม้ว่ามีการใช้เม็ดเงินน้อยกว่าที่ตั้งไว้ แต่ปริมาณงานได้ตามแผน และบางกิจกรรมสามารถด าเนินการได้มากว่าแผนที่ตั้งไว้ 
เนื่องจาก สวก. ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ
มากยิ่งข้ึน ท าให้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณในเกือบทุกกิจกรรม ดังนี้ 

งบประมาณในยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะและนโยบาย สวก. 

สามารถด าเนินงานได้มากกว่าแผนงานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 137.35 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 100.12 ล้านบาท ใช้ไป
จ านวน 92.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.92 แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 99.48 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในลักษณะต่อยอด สวก. สามารถด าเนินงานได้มากกว่าแผนงานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 166.12 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 
20.19 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 11.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.62 แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 93.07 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่
สามารถเข้าใจงา่ย สวก. สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 100 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 6.03 ล้านบาท 
ใช้ไปจ านวน 1.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.11 แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 100 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง สวก. สามารถด าเนินงานได้
มากกว่าแผนงานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 135.11 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 53.01 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 46.96 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 88.59 แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 99.47 

งบรายจ่าย 
1. งบบุคลากร วงเงินงบประมาณ 37.07 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 29.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.32 

แต่เมื่อเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 93.50 
2. งบด าเนินงาน วงเงินงบประมาณ 8.31 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 7.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.00 
3. งบลงทุน วงเงินงบประมาณ 0.20 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 0.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.22 
งบผูกพัน 
วงเงินงบประมาณ 78.58 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 75.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.50  
เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
วงเงินงบประมาณ 87.71 ล้านบาท ใช้ไปจ านวน 51.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.56   
สรุปภาพรวม สวก. ได้มีการเบิกจ่ายเงินเพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

งบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4, งบรายจ่าย และงบผูกพันทั้งสิ้นเป็นจ านวน 263.81 ล้านบาท จากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ทั้งหมด 303.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.92 หรือเทียบตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 96.96 พบว่า แม้การเบิกจ่ายเงิน
จะต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ แต่ในส่วนของงาน สวก. ได้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนงานและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ชี้ให้เห็นถึงการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  

 รายได้ของ สวก. 
สวก. ได้มีการประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 95.49 ล้านบาท ดังนี้ 
1. ประมาณการรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร จ านวน 85.91 ล้านบาท  
เกิดรายได้ขึ้นจริงจ านวน 83.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.67 ซ่ึงต่ ากว่าที่ประมาณการไว้เพียง

เล็กน้อย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นปัจจัยภายนอกที่ สวก. ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ สวก. ก็ได้พยายาม
ต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้   

 



2. ประมาณการรายได้จากโครงการวิจัย จ านวน 9.02 ล้านบาท  
สวก. สามารถจัดเก็บรายได้จากโครงการวิจัยได้เป็นจ านวน 8.88 คิดเป็นร้อยละ 98.45 ซึ่งต่ ากว่าแผน 

เนื่องจากบางเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทันที ท า ให้ไม่สามารถ
จัดเก็บรายไดต้ามท่ีได้ประมาณการไว้  

3. ประมาณการรายได้จากการจัดฝึกอบรม จ านวน 0.55 ล้านบาท  
สวก. สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้ครบถ้วนตามแผนที่ตั้งไว้และจัดเก็บรายได้ในส่วนนี้ได้เป็น

จ านวน 0.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.45 ซึ่งเกิดรายได้จริงมากกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากมีบุคลากรวิจัย
ด้านการเกษตรสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมที่ สวก. จัดขึ้นเป็นจ านวนมาก 
ปัญหา อุปสรรค 

1. การท างานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในของ สวก. ซึ่งจะท าให้เกิดภาระงานที่ต้องท า
ร่วมกัน โดยยังได้งานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ท าให้การใช้งบประมาณน้อยลง 

2. การด าเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมของ สวก.  ต้องท าในลักษณะร่วมกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 
ท าให้งานบางอย่างไม่ต้องใช้เงิน หรือมีการใช้เงินแต่ในงบประมาณท่ีน้อยลง ท าให้มีเงินคงเหลือ แต่ได้ผลงาน 

3. การจัดเก็บรายได้จากผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเทคโนโลยีจากบางผลงานวิจัยไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทันที 

4. การวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วยเทียบกับเป้าหมายมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการตั้งงบประมาณของส านักงาน 
แนวทางแก้ไข 

1. ก าหนดมาตรการการตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงิน และเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงเร่งรัดให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

2. การก าหนดแผนงาน และงบประมาณ ควรจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เนื่องจากที่ผ่านมา 
สวก. มีการตั้งงบประมาณในลักษณะที่สูงเกินไป ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้การตั้งงบประมาณสอดคล้อง
กับการเบิกจ่ายจริงมากยิ่งข้ึน 

3. การก าหนดแผนงาน และงบประมาณ ควรก าหนดแผนเป็นรายเดือน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ในการติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน และเพ่ือให้สามารถพบเห็นปัญหาได้รวดเร็ว  ซึ่งหากเห็นว่าไม่เหมาะสมจะได้
ปรับเปลี่ยนแผน หรือปรับการด าเนินงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4. ก าหนดมาตรการในการผลักดันผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทันที 
โดยอาจให้ความช่วยเหลือนักวิจัยในการสนับสนุนข้อมูล ชี้แนะแนวทางการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ เช่น การขึ้น
ทะเบียนชีวภัณฑ์ เป็นต้น 

5. การประมาณการรายได้ควรค านึงผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ด้วย เพ่ือให้การประมาณการมีความใกล้เคียงกับรายได้ที่จะเกิดข้ึนจริงมากที่สุด 



รายงานการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง 
ตามที่ สวก. ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีตัวชี้วัด

ภาคบังคับทุกองค์การมหาชน คือ ตัวชี้วัดมิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 4.1 
ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ประเด็นที่ 1.2 บทบาทของคณะกรรมการใน
การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็น 1 ใน 7 เรื่องหลัก
ที่ สวก. ต้องด าเนินการจัดท าจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีการก าหนดปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน) แล้วรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการ บริหาร สวก. เป็นรายไตรมาสนั้น สวก. ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 อีกทั้งได้
ด าเนินการประเมินผลไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) และไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) โดยได้รับ
ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการบริหาร สวก . 
เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ สวก. ได้น าข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการ
บริหาร สวก. มาพิจารณาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) 
ด้วยตนเองของแต่ละส านัก (Self Assessment) และเสนอผลการประเมินต่อคณะท างานติดตามประเมินผลความเสี่ยง
ทั้ง 2 คณะ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการควบคุม
ภายในของ สวก. ได้เห็นชอบต่อผลการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร สวก. ต่อไป 

โดยผลการประเมินผลความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน สรุปได้ดังนี ้
1. ความเสี่ยงระดับ E จ านวน 0 กิจกรรม 
2. ความเสี่ยงระดับ H จ านวน 0 กิจกรรม 
3. ความเสี่ยงระดับ M จ านวน 10 กิจกรรม 
4. ความเสี่ยงระดับ L จ านวน 0 กิจกรรม   

 ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับ 

3 
เดือน 

6 
เดือน 

9 
เดือน 

12 
เดือน 

R1 : ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

R1A1 ความเสี่ยงจากการให้ทุนวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R1A2 ความเสี่ยงจากผลงานวิจัยของ สวก. ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน ์ M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(2x3) 

M 
(1x3) 

R2 : ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

R2A1 ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่รองรับต่อการใช้งาน M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R2A2 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร
ประเภททุนศึกษาต่อไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R2A3 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร
ประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R2A4 ความเสีย่งจากการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินไดต้ามแผน H 
(3x3) 

M 
(2x3) 

M 
(2x3) 

M 
(1x3) 

R3 : ความเสี่ยง
ด้านการเงิน  
R3 : ความเสี่ยง
ด้านการเงิน 

R3A1 ความเสี่ยงจากรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของ สวก. ลดลง M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R3A2 ความเสี่ยงจากการที่ผู้รบัอนุญาตใช้สิทธิไม่ช าระรายได้ตามก าหนด E 
(4x4) 

M 
(1x4) 

H 
(2x4) 

M 
(1x4) 



 ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับ 

3 
เดือน 

6 
เดือน 

9 
เดือน 

12 
เดือน 

R4 : ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

R4A1 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับของ สวก. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R4A2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

โดย คณะท างานติดตามประเมินผลความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้ง 2 คณะ และ
คณะกรรมการควบคุมภายในของ สวก. ได้มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

R2: ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
R2A1 ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่รองรับต่อการใช้งาน โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการวางแผนไว้ ได้แก่ งานพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารเครือข่าย ระบบงานภายใน (Back Office) งานฐานข้อมูล และงานเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งอยู่ในขั้นติดตั้งระบบแล้วเสร็จ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเริ่มมีการติดตามผลการใช้งาน
จากระบบสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการใช้งานทั้งต่อ
บุคลากรภายใน และผู้ใช้งานจากภายนอกอย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากระดับ
ความส าเร็จของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

R2A2 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานด้านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัยได้ก าหนดแผนการสนับสนุนทุน
ศึกษาต่อประเภททุน 80 พรรษา จ านวน 10 ทุน สามารถด าเนินการสนับสนุนทุนดังกล่าวได้เป็นจ านวน 9 ทุน ซึ่ง
ไม่สามารถสนับสนุนได้ครบถ้วนตามแผน เนื่องจากศักยภาพของผู้สมัครรับทุนไม่ถึงเกณฑ์ที่ สวก. ก าหนดไว้ ทั้งนี้
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงยังอยู่ในระดับ 1 ซึ่งความเสี่ยงยังเป็นระดับ M ที่สามารถยอมรับได้ 

R2A4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวก. สามารถเบิกจ่ายเงินได้ คิดเป็นร้อยละ 86.92 ซึ่งดีกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (ร้อยละ 86.19) แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค านวณโดย
พิจารณาเฉพาะเม็ดเงินที่เบิกจ่ายจริงเท่านั้น มิได้พิจารณาจากแผนงานด้วย) พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
ของ สวก. อยู่ที่คะแนน 2.3840 ดังนั้นเห็นควรให้มีการทบทวนเกณฑ์การค านวณค่าความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวให้
สูงขึ้น แต่จะต้องไม่กระทบกับการด าเนินงานในภาพรวมของ สวก. เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ อีกทั้งควรมีการก าหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณให้มีความใกล้เคียง
กับค่าใช้จ่ายจริงมากขึ้นด้วย  

R3: ความเสี่ยงด้านการเงิน 
R3A1 ความเสี่ยงจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากของ สวก. ลดลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สวก. ได้เชิญธนาคารรัฐ 5 แห่งเข้าร่วมประมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และได้มีการต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เพ่ิมเติมด้วย ท าให้สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าทั้งประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในหัวข้อดังกล่าวอยู่ใน
ระดับ 1 มาตลอด จึงเห็นควรเปลี่ยนเป็นการประเมินเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเงิน เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายและแผน
รายได้ของ สวก. ด้วย 



R3A2 ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิไม่ช าระรายได้ตามก าหนด จากไตรมาส 3 ที่ระดับ
ความเสี่ยงอยู่ที่ H เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระรายได้ แต่เมื่อถึงไตรมาส 4 ส านักส่งเสริมการใช้
ประโยชน์สามารถด าเนินการจัดเก็บรายได้ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ระดับ M 

R4: ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ   
R4A1 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับไม่สอดคล้อง ไม่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ประชุม

พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกความเสี่ยงในหัวข้อดังกล่าว เนื่องจากตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ระยะเวลาใน
การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับอยู่ที่ระหว่าง 3-5 ปี แต่ทั้งนี้อาจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ
ข้อบังคับท่ีได้มีการปรับปรุงว่าก่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานหรือไม่ อย่างไร 

ทั้งนี้ สวก. จะน าข้อคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ต่อไป 
คณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 : 

ที่ประชุมเห็นว่า สวก. สามารถด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี ท าให้ผลการประเมิน
ความเสี่ยงของ สวก. อยู่ในระดับ M ที่ยอมรับได้ จึงเห็นควรให้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 



ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

1 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI) /เกณฑ ์
การประเมินความเสีย่ง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับความ

เสี่ยงท่ีต้องการเพิม่เตมิ 

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
Risk 

R1 : ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

 

R1A1 ความเสีย่งจาก
การให้ทุนวิจัยไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. จ านวนข้อเสนอโครงการวจิัย
ไม่เพียงพอ (ไมไ่ด้ตามที่คาดไว้) 
2. ข้อเสนอโครงการวิจยัไมม่ี
คุณภาพเพียงพอต่อการอนุมัติ
สนับสนุนทุน 
 

ร้อยละของเงินทุนวิจัยทีไ่ม่ได้อนุมัติตามแผน 
สูตรค านวณ : 
จ านวนเงินทุนวิจัยทีไ่ม่ได้อนุมัติตามแผนในปีงบฯ 56 
*100 / จ านวนทุนวิจัยตามแผนงานสนับสนุน
โครงการวิจัยในปีงบฯ 56 
เกณฑ์ : 
50% ขึ้นไป = 5 
40-49%    = 4 
30-39%    = 3 
20-29%    = 2        
0-19%      = 1 

รอบ 3 เดือน 1. จัดกิจกรรม สวก. พบนักวิจัย โดยแนะน าให้
นักวิจัยรับทราบถึงการเขียนข้อเสนอโครงการที่
ถูกต้อง เช่น ในเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์
แผนการด าเนินงานวิจัย 
2. จัดประชุมนักวิจัยเฉพาะกลุ่มเพื่อแนะน าการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 
* 3. ให้ค าแนะน านักวิจัยที่มีความสนใจในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ เป็นรายโครงการ 
 
 

 สส. 
 1 3 M 

รอบ 6 เดือน 
1 3 M 

รอบ 9 เดือน 
1 3 M 

รอบ 12 เดือน 
1 3 M 
   

หมายเหตุ : ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิงาน ของ สวก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวที่ 3.3 ร้อยละของเงินทุนวิจัยท่ีอนุมัติเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ในช่วง 2 ไตรมาสแรก โดยต้องอนุมัตสินับสนุนโครงการวิจัยให้ได้ถึงร้อยละ 
61.71  สวก. จึงมีการก าหนดแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยในแต่ละไตรมาสดังนี้  

1. แผนงานสนับสนุนโครงการวิจยัไตรมาสที่ 1 จ านวน 52,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมด 
2. แผนงานสนับสนุนโครงการวิจยัไตรมาสที่ 2 จ านวน 105,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมด 
3. แผนงานสนับสนุนโครงการวิจยัไตรมาสที่ 3 จ านวน 141,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมด 
4. แผนงานสนับสนุนโครงการวิจยัไตรมาสที่ 4 จ านวน 170,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมด 

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) มีการอนุมัตสินับสนุนโครงการวจิัยไปแล้ว 55,354,939 ล้านบาท ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 1 จ านวน 2,654,939 บาท 
ดังนั้น ร้อยละของเงินทุนวิจัยทีไ่ม่ได้อนุมัติตามแผน = (0*100)/52,700,000 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง อยู่ในระดับ 1  
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) มีการอนุมัตสินับสนุนโครงการวจิัยไปแล้ว 127,956,335 ล้านบาท ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 2 (105,400,000 บาท) จ านวน 22,556,335 บาท 
ดังนั้น ร้อยละของเงินทุนวิจัยทีไ่ม่ได้อนุมัติตามแผน = (0*100)/105,400,000 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) มีการอนุมัตสินับสนุนโครงการวจิัยไปแล้ว 172,064,740 ล้านบาท ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 3 (141,100,000 บาท) จ านวน 30,963,490 บาท 
ดังนั้น ร้อยละของเงินทุนวิจัยทีไ่ม่ได้อนุมัติตามแผน = (0*100)/141,100,000= 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) มีการอนุมัตสินับสนุนโครงการวิจยัไปแล้ว 176,736,212 ล้านบาท ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยไตรมาสที่ 4 (170,000,000 บาท) จ านวน 6,736,212 บาท 
ดังนั้น ร้อยละของเงินทุนวิจัยทีไ่ม่ได้อนุมัติตามแผน = (0*100)/170,000,000 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 

 
 
 

* เป็นมาตรการรองรับเพ่ิมเติมที่ได้ก าหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการด าเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI) / เกณฑ ์
การประเมินความเสีย่ง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับ

ความเสีย่งท่ีต้องการ
เพิ่มเตมิ 

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
Risk 

R1 : ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

 

R1A2 ความเสีย่ง
จากผลงานวิจยัของ 
สวก. ไม่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 

1. โครงการวิจัยไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน ์
2. โครงการวิจัยอยู่ในระดับ Basic 
จ านวนมากและมีผลงานวิจัยท่ียังไม่
พร้อมใช้ประโยชน์ทันที  
3. ขาดความร่วมมือจากนักวิจัยในการ
ไปถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 

ร้อยละของจ านวนโครงการวิจยัที่ไม่ได้น าไปใช้
ประโยชนต์ามแผน  
สูตรค านวณ : 
จ านวนโครงการวิจยัที่ไมไ่ด้น าไปใช้ประโยชนต์ามแผน 
ในปีงบฯ 56 *100 / จ านวนโครงการวิจัยทีม่ีแผนการ
น าไปใช้ประโยชนใ์นปีงบฯ 56 
เกณฑ์ : 
81-100 % = 5 
61-80 %   = 4 
41-60%    = 3 
21-40%    = 2        
0-20%      = 1 

รอบ 3 เดือน 1. มีการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการโดยค านึงถึง
ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
2. สร้างกระบวนการผลักดันให้เกดิการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ ขยายผลงานวิจยัสูร่ะดับ 
Pilot Scale การทดสอบตลาด,การทดสอบประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับมาตรฐานต่างๆ 
3. ก าหนดเงื่อนไขในสัญญารับทุนเพื่อให้นักวิจัยปฏิบัติเมื่อ
มีการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
* 4. ก าหนดมาตรการจูงใจผู้รบัถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น
การผลิตน าร่องเพื่อทดสอบตลาด 
* 5. หาเครือข่ายหน่วยงานพันธมติรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เทคโนโลยีจาก
งานวิจัยของ สวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป เช่น 
หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการขึ้นทะเบียน อย. และ 
OEM เป็นต้น 
* 6. สรรหาโครงการที่สามารถต่อยอดและขยายผลใน
ระดับ 5-6 ได้เลย เพื่อย่นระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
 

 สส. 
สก. 
กอ. 

 
 
 

1 3 M 
รอบ 6 เดือน 

1 3 M 
รอบ 9 เดือน 

2 3 M 
รอบ 12 เดือน 

1 3 M 
   

หมายเหตุ : แผนการน าโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 15 โครงการ ก าหนดแผนรายไตรมาส คือ ไตรมาสที ่1 = 4 โครงการ, ไตรมาสที ่2 = 4 โครงการ, ไตรมาสที ่3 = 4 โครงการ และไตรมาสที ่4 = 3 โครงการ 
              ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชนต์ามแผน 4 โครงการ (จ านวนโครงการวจิัยที่ยังไมไ่ด้น าไปใช้ประโยชนต์ามแผน 0 โครงการ) 

ดังนั้น ร้อยละของจ านวนโครงการวจิัยที่ไมไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์ตามแผน = (0*100)/4 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง อยู่ในระดบั 1 
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชนต์ามแผน  5 โครงการ (จ านวนโครงการวิจัยทีย่ังไมไ่ด้น าไปใช้ประโยชนต์ามแผน 0 โครงการ) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนโครงการวจิัยที่ไมไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์ตามแผนรวม 2 ไตรมาส = (0*100)/4 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชนต์ามแผน 2 โครงการ (จ านวนโครงการวิจัยที่ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชนต์ามแผน 1 โครงการ) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนโครงการวจิัยที่ไมไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์ตามแผนรวม 3 ไตรมาส = (1*100)/4 = 25 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 2 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปใช้ประโยชนต์ามแผน 4 โครงการ (จ านวนโครงการวิจัยทีย่ังไมไ่ด้น าไปใช้ประโยชนต์ามแผน 0 โครงการ) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนโครงการวจิัยที่ไมไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์ตามแผนรวม 4 ไตรมาส = (0*100)/3 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 

        

* เป็นมาตรการรองรับเพ่ิมเติมที่ได้ก าหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการด าเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI) / เกณฑ ์
การประเมินความเสีย่ง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับ 

ความเสีย่งท่ีต้องการเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
Risk 

R2 : ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

 
 

R2A1 ความเสีย่ง
จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศยังไม่
รองรับต่อการใช้งาน 
 
 
 

1. ระบบเทคโนโลยีทีต่ิดตั้ง ยังไม่
สมบูรณ์ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง 
2. เจ้าหน้าท่ีภายในยังขาดความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ดีพอ 
3. สวก. ยังอยู่ระหว่างการ Set up 
ระบบ IT (อยู่ระหว่างติดตามการใช้งาน) 
 

ร้อยละของจ านวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีด าเนินการไมส่ าเรจ็ตามแผน 
สูตรค านวณ : 
จ านวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ด าเนินการไมส่ าเรจ็ตามแผนในปีงบฯ 56 
*100 / จ านวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแผนงานท่ีก าหนดในปีงบฯ 56 
เกณฑ์ : 
81-100 % = 5 
61-80 %   = 4 
41-60%    = 3 
21-40%    = 2        
0-20%      = 1 

รอบ 3 เดือน 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้
สมบูรณ์พร้อมต่อการปฏิบัติงานจริง 
2. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
เรื่องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน 
3. เร่งด าเนินการ Set up ระบบ IT ให้พร้อม
ใช้งานท้ังการใช้งานภายในส านักงานและการ
เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ 
* 4. จัดฝึกอบรมให้กับเจา้หน้าท่ีทีย่ังขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศทุก 
ไตรมาส 
 
 

1. ติดตามผลการพัฒนางาน
เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศและ
ก ากับดูแลใหส้ามารถด าเนินได้
ตามแผน 

สท. 
 1 3 M 

รอบ 6 เดือน 
1 3 M 

รอบ 9 เดือน 
1 3 M 

รอบ 12 เดือน 
1 3 M 
   

หมายเหตุ : แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 4 กิจกรรม (1. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารเครือข่าย 2. ระบบงานภายใน Back Office 3. งานฐานข้อมูล 4. งานเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ) 
ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ทุกกิจกรรมตามแผนงาน 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีด าเนินการไม่ส าเร็จ = (0*100)/4 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ทุกกิจกรรมตามแผนงาน 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีด าเนินการไม่ส าเร็จ = (0*100)/4 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ทุกกิจกรรมตามแผนงาน 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีด าเนินการไม่ส าเร็จ = (0*100)/4 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จทุกกิจกรรมตามแผนงาน 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนกิจกรรมของงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีด าเนินการไม่ส าเร็จ = (0*100)/4 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเริ่มมีการติดตามผลการใช้งานจากระบบสารสนเทศต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการใช้งานทั้งต่อบุคลากรภายใน และผู้ใช้งานจากภายนอกอย่าง

แท้จริง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากระดับความส าเร็จของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

* เป็นมาตรการรองรับเพ่ิมเติมที่ได้ก าหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการด าเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง 

* เป็นมาตรการรองรับเพ่ิมเติมที่ได้ก าหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการด าเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI)/เกณฑ ์
การประเมินความเสีย่ง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับ  

ความเสีย่งท่ีต้องการเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
Risk 

R2 : ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

R2A2 ความเสีย่งจาก
การด าเนินงานด้านการ
สนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรประเภททุน
ศึกษาต่อไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1. เจ้าหน้าท่ี/ข้าราชการ
กระจายอยูต่ามภูมิภาค ท าให้
กระจายข่าวสารการรับทุนไม่
ทั่วถึง 
2. คุณสมบตัิและขีด
ความสามารถของผูส้มัครยังไม่
เพียงพอ/ไม่เหมาะสม 

ร้อยละของการด าเนินงานดา้นการสนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไม่เป็นไปตามแผนงาน 
สูตรค านวณ :  
จ านวนกิจกรรมที่ไมเ่ป็นไปตามแผนงาน *100/จ านวน
กิจกรรมตามแผนงาน 
เกณฑ์ : 
81-100 % = 5  
61-80 %   = 4  
41-60%    = 3  
21-40%    = 2        
0-20%      = 1 

รอบ 3 เดือน 1. ท าการประชาสมัพันธ์ทุน และเง่ือนไขผู้รับทุน
ผ่านสื่อมากข้ึน เช่น การส่งหนังสอืแจ้งโดยตรง
กับหน่วยงานย่อยตามภูมภิาค จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
(โปสเตอร์ แผ่นพับ) เพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงและทันเวลา  
2. ปรับคุณสมบัติของผูร้ับทุน 
* 3. เข้าพบผู้มีส่วนเกีย่วข้องและกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง 
 

 สพบ. 
 1 3 M 

รอบ 6 เดือน 
1 3 M 

รอบ 9 เดือน 
1 3 M 
รอบ 12 เดือน 

1 3 M 
   

หมายเหตุ : สวก. ก าหนดแผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อ ในแต่ละไตรมาส ดังนี้ 
1. แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบคุลากรประเภททุนศึกษาต่อไตรมาสที่ 1 ประกาศรับสมัครทุนการศกึษาต่อ ประเภททุน 80 พรรษา (1 กิจกรรม) (หมายเหต ุ: ทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพฯ เป็นการด าเนินการของส านักพระราชวัง) 
2. แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบคุลากรประเภททุนศึกษาต่อไตรมาสที่ 2  ด าเนินการคดัเลือกผู้มสีิทธิได้รับทุน (1 กิจกรรม) 
3. แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบคุลากรประเภททุนศึกษาต่อไตรมาสที่ 3 ได้ผูม้ีสิทธิได้รับทุน โดยอนุมัติทุนการศึกษาต่อส าเร็จร้อยละ 58 ของแผน (10 ทุน) 
4. แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบคุลากรประเภททุนศึกษาต่อไตรมาสที่ 4 ได้ผูม้ีสิทธิได้รับทุน โดยอนุมัติทุนการศึกษาต่อส าเร็จร้อยละ 100 ของแผน (17 ทุน) 
* ข้อ 1 และ 2 ประเมินผลจากกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้
  ข้อ 3 และ 4 ประเมินผลจากการค านวณร้อยละความส าเร็จของการอนุมตัิทุนจาก จ านวนทุนการศกึษาต่อที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ในปีงบฯ 56 *100 / จ านวนทุนการศึกษาต่อตามแผน ในปีงบฯ 56 (17 ทุน) 

ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) ไดด้ าเนินการประกาศรับสมัครทุนเรยีบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนงานในไตรมาสที่ 1 ดังนั้น ร้อยละของการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน = (0*100)/1 = 0  
สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกดิความเสีย่งประเภททุนศึกษาต่อ อยู่ในระดบั 1 
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ไดด้ าเนินการคดัเลือกผู้มสีิทธิได้รับทุนประเภททุน 80 พรรษา และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งท่ี 3/2556 พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแผนงานในไตรมาสที่ 2  
ดังนั้น ร้อยละของการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน = (0*100)/1 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยงประเภททุนศึกษาต่อ อยูใ่นระดับ 1 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) ไดม้ีการด าเนินการอนุมตัิทุนการศึกษาต่อ เป็นจ านวน 9 ทุน  
ดังนั้น ร้อยละของการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน = (1*100)/10 = 10 สรุปได้วา่ โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยงประเภททุนศึกษาต่อ อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) ได้มีการด าเนินการอนุมัติทุนการศกึษาต่อ เป็นจ านวน 16 ทุน  
ดังนั้น ร้อยละของการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน = (1*100)/17 = 5.88 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเภททุนศึกษาตอ่ อยู่ในระดับ 1 

 
 
 

* เป็นมาตรการรองรับเพ่ิมเติมที่ได้ก าหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการด าเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI)/เกณฑ ์

การประเมินความเสีย่ง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับ  

ความเสีย่งท่ีต้องการเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ 

 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
Risk 

R2 : ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

R2A3 ความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานด้านการ
สนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรประเภททุน
ฝึกอบรมและปฏิบัติ
งานวิจัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

เจ้าหน้าท่ี/ข้าราชการกระจาย
อยู่ตามภมูิภาค ท าให้กระจาย
ข่าวสารการรับทุนไม่ทั่วถึง 
 
 

ร้อยละของจ านวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่ยัง
ไม่ได้รับการอนุมัตติามแผน 
สูตรค านวณ :  
จ านวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยทีย่ังไม่ไดร้ับการ
อนุมัติตามแผนในปีงบฯ 56 *100 / จ านวนทุนฝึกอบรม 
และปฏิบตัิการวิจยัตามแผนในปีงบฯ 56 
เกณฑ์ : 
81-100 % = 5 
61-80 %   = 4 
41-60%    = 3 
21-40%    = 2        
0-20%      = 1 

รอบ 3 เดือน 1. ท าการประชาสมัพันธ์ทุน และเง่ือนไขผู้รับทุน
ผ่านสื่อมากข้ึน เช่น การส่งหนังสอืแจ้งโดยตรง
กับหน่วยงานย่อยตามภูมภิาค จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
(โปสเตอร์ แผ่นพับ) เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรงและทันเวลา  
2. ปรับคุณสมบัตผิู้สมัครใหม้ีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 สพบ. 
 1 3 M 

รอบ 6 เดือน 
1 3 M 

รอบ 9 เดือน 
1 3 M 

รอบ 12 เดือน 

1 3 M 

   

หมายเหตุ : แผนการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 21 ทุน 
ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) อนุมัติทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยัไปแล้ว เป็นจ านวน 25 ทุน  ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผน 4 ทุน 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยัที่ยังไมไ่ดร้บัการอนุมัตติามแผน = (0*100)/21 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสีย่งประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยั) อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) อนุมัติทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยัไปแล้ว เป็นจ านวน 40 ทุน  ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผน 19 ทุน 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยัที่ยังไมไ่ดร้บัการอนุมัตติามแผน = (0*100)/21 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสีย่งประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยั) อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) อนุมัติทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยัไปแล้ว เป็นจ านวน 47 ทุน  ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผน 26 ทุน 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยัที่ยังไมไ่ดร้บัการอนุมัตติามแผน = (0*100)/21 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสีย่งประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยั) อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) อนุมัติทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวจิัยไปแล้ว เป็นจ านวน 50 ทุน  ซึ่งอนุมัติเกินกว่าแผน 29 ทุน 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยัที่ยังไมไ่ดร้บัการอนุมัตติามแผน = (0*100)/21 = 0 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสีย่งประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยั) อยู่ในระดับ 1 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI) /เกณฑ ์
การประเมินความเสีย่ง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับ 

ความเสีย่งท่ีต้องการเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
Risk 

R2 : ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

R2A4 ความเสีย่งจาก
การไมส่ามารถเบิก
จ่ายเงินไดต้ามแผน 

1. การตั้งงบประมาณ (สูง/ต่ า) ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในการ
ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไว ้
2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 
3. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้เงิน 
สูตรค านวณ :  
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงินในปีงบฯ 56 *100/ จ านวน
เงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารในปีงบฯ 56 
เกณฑ์ : 
81-100 % = 5 
61-80 %   = 4 
41-60%    = 3 
.21-40%    = 2        
0-20%      = 1 

รอบ 3 เดือน 1. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้
เป็นไปตามแผน 
2. ทบทวนแผนการปฏิบัติงานงบประมาณ 
 

1. จัดเตรยีมแผนการจดัตั้ง
งบประมาณในปีถัดไปให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง 
2. เร่งรัดการด าเนินงานและ
ติดตามรายงานความก้าวหน้า
โครงการให้เป็นไปตามสญัญา 
เพื่อเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
แผน 
3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผน  

สบ. 
 
 

3 3 H 
รอบ 6 เดือน 

2 3 M 
รอบ 9 เดือน 

2 3 M 
รอบ 12 เดือน 

1 3 M 
   

หมายเหตุ : แผนการเบิกจ่ายเงินท่ีได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบรหิาร สวก. ในปีงบฯ 56 
ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 จ านวน 70.02 ล้านบาท มีการเบิกจา่ยเงินแล้วจ านวน 38.99 ล้านบาท 
(จ านวนเงินค่าใช้จ่ายทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน 31.03  ล้านบาท) ดังนั้น ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไปตามแผนการใช้เงนิ = (31.03*100)/70.02 = 44.32 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 3 
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 2 จ านวน 156.29 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจ านวน 109.93 ล้านบาท  
(จ านวนเงินค่าใช้จ่ายทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน 46.36 ล้านบาท) ดังนั้น ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไปตามแผนการใช้เงนิ = (46.36*100)/156.29 = 29.66 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 2 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 จ านวน 232.26 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจ านวน 147.35 ล้านบาท  
(จ านวนเงินค่าใช้จ่ายทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน 84.91 ล้านบาท) ดังนั้น ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไปตามแผนการใช้เงนิ = (84.91*100)/232.26 = 36.56 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 2 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4 จ านวน 303.51 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจ านวน 263.81 ล้านบาท  
(จ านวนเงินค่าใช้จ่ายทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน 39.70 ล้านบาท) ดังนั้น ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไปตามแผนการใช้เงนิ = (39.70*100)/303.51 = 13.08 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
เห็นควรทบทวนเกณฑ์การค านวณค่าความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น แต่จะต้องไม่กระทบกับการด าเนินงานในภาพรวมของ สวก. เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

และงบประมาณ อีกทั้งควรมีการก าหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณให้มีความใกล้เคียงกับคา่ใช้จ่ายจริงมากขึ้นด้วย 

- มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกบการด าเนินงานมากขึ้น (จากการประชุมคณะท างานในรอบ 6 เดือน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมภายในของส านักงานเรียบร้อยแล้ว) - 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI) /เกณฑ ์

การประเมินความ
เสี่ยง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับ 

ความเสีย่งท่ีต้องการเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
Risk 

R3 : ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

R3A1 ความเสีย่งจาก
รายได้ดอกเบีย้เงินฝาก
ของ สวก. ลดลง 

1. เงินต้นจากทุนประเดิมลดลง 
2. ดอกเบี้ยเงินฝากลดลง 
3. คณะกรรมการบริหาร สวก. 
มีนโยบายใหฝ้ากเงินกับธนาคาร
ภาครัฐเท่านั้น 
 

อัตราผลตอบแทนจากการบรหิารเงินฝากระยะ
สั้นท่ีไดร้ับเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 
ธนาคารรัฐ 
เกณฑ์ : 
- อัตราผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราเฉลี่ยเงินฝาก
ประจ าของ 5 ธนาคารรัฐ 0.50%  โอกาส   = 5 
- อัตราผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราเฉลี่ยเงินฝาก
ประจ าของ 5 ธนาคารรัฐ 0.25%  โอกาส  = 4 
- อัตราผลตอบแทนเท่ากับอัตราเฉลี่ยเงินฝาก
ประจ าของ 5 ธนาคารรัฐ            โอกาส = 3 
- อัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราเฉลี่ยเงินฝาก
ประจ าของ 5 ธนาคารรัฐ 0.25% โอกาส  = 2 
- อัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราเฉลี่ยเงินฝาก
ประจ าของ 5 ธนาคารรัฐ 0.50% โอกาส  = 1 

รอบ 3 เดือน 1. หาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 
2. การจัดท า Financial Plan ส าหรับ
เงินกองทุนที่ถืออยู่ให้เกิดผลสูงสุด  

 สบ. 
1 3 M 

รอบ 6 เดือน 
1 3 M 

รอบ 9 เดือน 

1 3 M 

รอบ 12 เดือน 

1 3 M 

   

หมายเหตุ : ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) อัตราดอกเบีย้เฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 อยู่ท่ี 2.35 // สวก. ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้น 3.25 
ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้นท่ีได้รับมากกว่าอัตราดอกเบีย้เฉลีย่ของ 5 ธนาคารรัฐ 0.90 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ของ 5 ธนาคารรัฐ ตั้งแต่เดือนตลุาคม 2555 - มีนาคม 2556 อยู่ท่ี 2.75 // สวก. ไดร้บัอัตราผลตอบแทนจากการบรหิารเงินฝากระยะสั้น 3.375 
ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้นท่ีได้รับมากกว่าอัตราดอกเบีย้เฉลีย่ของ 5 ธนาคารรัฐ 0.7625 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
หมายเหตุ : ในไตรมาสที่ 2 มียอดเงินฝากครบก าหนด 2 ยอด ซึ่ง สวก.ต่อรองอัตราดอกเบี้ยได้ที่ 3.25 และ 3.375 ซึ่งราคาประกาศอยูท่ี่ 2.75 จึงน า 2 รายการมาหาคา่เฉลี่ย 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ของ 5 ธนาคารรัฐ ตั้งแต่เดือนตลุาคม 2555 - มิถุนายน 2556 อยู่ท่ี 2.75 // สวก. ไดร้ับอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้น 3.375 
ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้นท่ีได้รับมากกว่าอัตราดอกเบีย้เฉลีย่ของ 5 ธนาคารรัฐ 0.7625 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
**ช่วงระยะเวลาไตรมาสที่ 3 สวก.ไม่มเีงินฝากที่ครบก าหนด จึงไม่มรีายได้ดอกเบีย้เงินฝากเกิดขึ้น 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ส าหรับประเภท 3 เดือน อยู่ท่ี 2.00 และประเภท 6 เดือน อยู่ที่ 2.35 // 
 สวก. ได้รบัอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้น ประเภท 3 เดือน อยู่ท่ี 3.22 และประเภท 6 เดือน อยู่ที่ 3.34 
ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้นท่ีได้รับมากกว่าอัตราดอกเบีย้เฉลีย่ของ 5 ธนาคารรัฐ 1.105 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
เห็นควรเปลีย่นเปน็การประเมินเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเงิน เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในส่วนของค่าใชจ้่ายและแผนรายได้ของ สวก. ด้วย 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI) /เกณฑ ์
การประเมินความเสีย่ง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับ 

ความเสีย่งท่ีต้องการเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
Risk 

R3 : ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

R3A2 ความเสีย่งจาก
การที่ผู้รับอนญุาตใช้
สิทธิไม่ช าระรายไดต้าม
ก าหนด 

1. การติดตามรายได้จากการขาย/
อนุญาตใช้สิทธ์ิยังไมเ่ป็นระบบ/ไม่
เป็นไปตามแผนและยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัตติามสัญญา 
3. เทคโนโลยียังไม่พร้อมใช้ประโยชน์
ทันท ี

ร้อยละของจ านวนรายได้ที่ยังไมไ่ดร้ับ
การช าระตามแผน 
สูตรค านวณ : 
จ านวนรายได้ที่ยังไม่ไดร้ับการช าระ 
*100 / จ านวนรายได้ตามแผนการ
ติดตามรายได้ ในปีงบฯ 56 
เกณฑ์ : 
81-100 % = 5 
61-80 %   = 4 
41-60%    = 3 
21-40%    = 2        
0-20%      = 1 

รอบ 3 เดือน 1. มีการตรวจสอบสญัญาและเรียกเก็บ
รายได้ตามก าหนดเวลา 
2. ให้หน่วยงานคู่สัญญาแสดงรายการบัญชีที่
ผ่านการรับรอง 
3. จัดให้มีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยแีละด้าน
ตลาดช่วยเหลือผู้รับอนุญาตใช้สิทธิตั้งแต่เริ่ม
ลงนามสญัญา 
* 4. ก าหนดขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติใน
การติดตามรายได้โดยรวม การใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย หากไม่มีการปฏิบตัติามสญัญา 
* 5. ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในส่วนของการติดตามรายได ้
 

 สก. 
สบ. 4 4 E 

รอบ 6 เดือน 
1 4 M 

รอบ 9 เดือน 
2 4 H 

รอบ 12 เดือน 
1 4 M 
   

หมายเหตุ : รายไดต้ามแผนการตดิตามรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 7,945,000 บาท (แผนรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 1,986,250 บาท // ไตรมาสที่ 2 = 3,972,500 บาท // ไตรมาสที่ 3 = 5,958,750 บาท // ไตรมาสที่ 4 = 7,945,000 บาท) 
ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) จ านวนรายได้ที่ไดร้ับการช าระ 507,450 บาท (จ านวนรายได้ที่ยังไมไ่ดร้ับการช าระตามแผน 1,986,250 - 507,450 = 1,478,800 บาท) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนรายได้ทีย่ังไม่ได้รับการช าระตามแผน = (1,478,800*100)/1,986,250 = 74.45 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง อยู่ในระดับ 4 
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) จ านวนรายได้ที่ไดร้ับการช าระ 3,713,455 บาท (จ านวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการช าระตามแผน 3,972,500 - 3,713,455 = 259,045 บาท) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนรายได้ทีย่ังไม่ได้รับการช าระตามแผน = (259,045*100)/3,972,500 = 6.52 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) จ านวนรายได้ที่ไดร้ับการช าระ 4,043,455 บาท (จ านวนรายได้ที่ยังไม่ได้รับการช าระตามแผน 5,958,750 - 4,043,455  = 1,915,295 บาท) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนรายได้ทีย่ังไม่ได้รับการช าระตามแผน = (1,915,295*100)/5,958,750 = 32.14 สรุปได้ว่า โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง อยู่ในระดับ 2 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) จ านวนรายได้ที่ได้รับการช าระ 9,271,875 บาท (จ านวนรายได้ที่ยังไม่ไดร้ับการช าระตามแผน 7,945,000 – 9,271,875 = -1,326,875 บาท) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนรายได้ทีย่ังไม่ได้รับการช าระตามแผน = (0*100)/7,945,000 = 0 สรุปได้วา่ โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 

* เป็นมาตรการรองรับเพิ่มเติมท่ีได้ก าหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการด าเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI) /เกณฑ ์
การประเมินความเสีย่ง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับ 

ความเสีย่งท่ีต้องการเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
Risk 

R4 : ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 

R4A1 ความเสีย่งจาก
กฎระเบียบข้อบังคับ
ไม่สอดคล้อง ไม่ทันกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

1. บางกฎระเบียบข้อบังคับ 
ยังไม่ด าเนินการทบทวน ท าให้
ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน  

ร้อยละของจ านวนกฎระเบียบข้อบังคับท่ี
ไม่ได้มีการปรับแกต้ามแผน 
สูตรค านวณ :  
จ านวนกฎระเบียบข้อบังคับท่ีไมไ่ด้มีการ
ปรับแก้ตามแผน *100/แผนการปรับแก้
กฎระเบียบข้อบังคับ 
เกณฑ์ : 
81-100 % = 5 
61-80 %   = 4 
41-60%    = 3 
21-40%    = 2        
0-20%      = 1 

รอบ 3 เดือน 1. รวบรวมปัญหาและศึกษา กฎระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย 
2. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับท่ีมีอยู่ให้
รองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 สบ. 
1 3 M 

รอบ 6 เดือน 
1 3 M 

รอบ 9 เดือน 
1 3 M 

รอบ 12 เดือน 

1 3 M 

   

หมายเหตุ : แผนการปรับแก้กฎระเบียบข้อบังคับ จ านวน 12 เรื่อง (แผนรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 2 เรื่อง // ไตรมาสที่ 2 = 0 เรื่อง // ไตรมาสที่ 3 = 5 เรื่อง // ไตรมาสที่ 4 = 5 เรื่อง ) 
ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีได้มีการปรับแก้ตามแผน จ านวน 2 เรื่อง (กฎระเบียบข้อบังคับท่ีไมไ่ด้มีการปรับแก้ตามแผน 0 เรื่อง) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนกฎระเบยีบข้อบังคับท่ีไม่ได้มีการปรับแก้เทียบกับแผน สรุปได้วา่ โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีได้มีการปรับแก้ตามแผน จ านวน 0 เรื่อง (กฎระเบียบข้อบังคับท่ีไมไ่ด้มีการปรับแก้ตามแผน 1 เรื่อง) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนกฎระเบยีบข้อบังคับท่ีไม่ได้มีการปรับแก้เทียบกับแผน สรุปได้วา่ โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีได้มีการปรับแก้ตามแผน จ านวน 5 เรื่อง (กฎระเบียบข้อบังคับท่ีไมไ่ด้มีการปรับแก้ตามแผน 0 เรื่อง) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนกฎระเบยีบข้อบังคับท่ีไม่ได้มีการปรับแก้เทียบกับแผน สรุปได้วา่ โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีไดม้ีการปรับแก้ตามแผน จ านวน 5 เรื่อง (กฎระเบียบข้อบังคับท่ีไมไ่ดม้ีการปรับแก้ตามแผน 0 เรื่อง) 
ดังนั้น ร้อยละของจ านวนกฎระเบยีบข้อบังคับท่ีไม่ได้มีการปรับแก้เทียบกับแผน สรุปได้วา่ โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง อยู่ในระดับ 1 
เห็นควรยกเลิกความเสี่ยงในหัวข้อดังกล่าว เนื่องจากตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ระยะเวลาในการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับอยู่ที่ระหว่าง 3-5 ปี แต่ทั้งนี้อาจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับท่ี

ได้มีการปรับปรุงว่าก่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานหรือไม่ อย่างไร 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะท างาน : เห็นควรให้มีการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย/กฎระเบียบของส านักงานจากบุคคลภายนอกด้วย เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงาน 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ (Risk Cause) ตัวช้ีวัด (KPI) /เกณฑ ์
การประเมินความเสีย่ง 

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจบุันท่ีมีอยู่ 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับ 

ความเสีย่งท่ีต้องการเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
Risk 

R4 : ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 

R4A2 ความเสีย่งจาก
การไม่ปฏิบัตติาม
กฎหมาย กฎระเบียบ 

เกิดการละเมดิทรัพยส์ินทางปญัญา 
1. จากการที่ สวก. สืบค้นข้อมลู
ทรัพย์สินทางปัญญาไม่
ครอบคลมุเพียงพอ  
2. จากการถูกละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากข้อมลูลับท่ีถูก
เปิดเผย (ไม่ทราบถึงขอบเขต
ของการเปิดเผยข้อมูล) 
3. นักวิจัยเปิดเผยข้อมูล IP หรือ
ข้อมูลงานวิจัยท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนมา
ก่อนขอรับการสนับสนุนจาก 
สวก. ไม่ครบถ้วน 

จ านวนผลงานจากโครงการวิจัยที่เกิดการละเมดิหรือถูก
ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 
เกณฑ์ : 
จ านวนผลงานจากโครงการวิจัยที่เกิดการละเมดิหรือถูก
ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 

จ านวน 5 เรื่อง โอกาส = 5 
จ านวน 4 เรื่อง โอกาส = 4 
จ านวน 3 เรื่อง โอกาส = 3 
จ านวน 2 เรื่อง โอกาส = 2 
จ านวน 1 เรื่อง โอกาส = 1 

รอบ 3 เดือน 1. ปรับปรุงทักษะความช านาญของ
เจ้าหน้าท่ีในการวิเคราะห์/สืบค้นข้อถือสิทธิ
ของโครงการวิจัย 
2. ให้มีผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้ด้านกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ เพือ่ดูแล
ด้านทรัพย์สินทางปญัญาของ สวก. 
3. ก าหนดขอบเขตข้อมูลทีส่ามารถเปิดเผย
ได้ โดยยังรักษาส่วนท่ีเป็นความลบั 
4. ก าหนดแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลและ
รับรองโดยทมีวิจัย 

1. ระบุความรบัผิดชอบใน
กรณีการฟ้องละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ใน
สัญญารับทุน 
2. ก าหนดแบบฟอร์มการ
เปิดเผยข้อมูล 
และระบุข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาเดิมส่งพร้อมข้อเสนอ
โครงการ 
 

สก. 
 1 3 M 

รอบ 6 เดือน 
1 3 M 

รอบ 9 เดือน 
1 3 M 

รอบ 12 เดือน 

1 3 M 

   

หมายเหตุ : จ านวนผลงานจากโครงการวิจัยที่ยื่นค าขอรับการคุม้ครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 27 โครงการ 
ผลรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) จ านวนผลงานจากโครงการวิจยัที่เกดิการละเมดิหรือถูกละเมิดทรัพยส์นิทางปัญญา 0 โครงการ ดังนั้น โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) จ านวนผลงานจากโครงการวิจยัที่เกดิการละเมดิหรือถูกละเมิดทรัพยส์นิทางปัญญา 0 โครงการ ดังนั้น โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) จ านวนผลงานจากโครงการวิจยัที่เกดิการละเมดิหรือถูกละเมิดทรัพยส์นิทางปัญญา 0 โครงการ ดังนั้น โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 
ผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) จ านวนผลงานจากโครงการวิจยัที่เกดิการละเมดิหรือถูกละเมิดทรัพยส์นิทางปัญญา 0 โครงการ ดังนั้น โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง อยู่ในระดับ 1 

* เป็นมาตรการรองรับเพิ่มเติมท่ีได้ก าหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการด าเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่อง 



รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก 
คณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

เห็นชอบการก าหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556 ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : สวก. เป็นเป็นผู้น าในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่งความรู้  
 ด้านการเกษตรเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ 

พันธกิจ :  
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
วัตถุประสงค์ :  
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
 3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในด้านการเกษตร 
 4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนา

งานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า 

วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร 

การจัดท าสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือ การด าเนินงานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะและนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายโดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน

ลักษณะต่อยอด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์สาธารณะในรูปแบบ

ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
โดย สวก. ได้มีการปรับในส่วนของกิจกรรมการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

มากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งขณะนี้ สวก. ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วครบ 4 ไตรมาส (วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556) จึงขอรายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ดังนี้ 

พันธกิจหลัก ยุทธศาสตร์ (I) 
แผน 

(J) 
ผล 

เทียบ 
(J)/(I)*100 

(ร้อยละ) 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
การเกษตร 

1. การสร้างงานวิจัยเชิงรุกโดยเน้น
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย (60 : 30 :10) 
        พาณิชย์ 102 ลบ. 
        สาธารณะ 51 ลบ. 
        นโยบาย 17 ลบ. 

170 ลบ. 176.74 ลบ. 
(53 คก.) 

103.96 



2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
2.1 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญา 

2. การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย 
โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด 

 
 

17 ทุน 

 
 

16 ทุน 

 
 

94.12 
2.2 ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย
ต่างประเทศ 

 21 ทุน 51 ทุน 242.86 

2.3 หลักสูตรฝึกอบรมที่ สวก.จัด  10 หลักสูตร 10 หลักสูตร 100.00 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
3.1 ฐานข้อมูลงานวิจัยการเกษตร 

3. การบริหารจัดการและสื่อสาร
องค์ความรู้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 

 
 

4 เรื่อง 

 
 

4 เรื่อง 

 
 

100.00 

3.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การเกษตร 

 4 เรื่อง 4 เรื่อง 100.00 

3.3 สื่อความรู้ด้านการเกษตร  5 ฐาน 5 ฐาน 100.00 
 
บทวิเคราะห์ 
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนทุน (53 โครงการ) 

มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (39 โครงการ) จ านวน 14 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 24.01 ล้าน
บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คิดเป็นร้อยละ 15.72  

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  สวก. มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
โดยสามารถพิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุนโครงการวิจัยได้มากกว่าแผนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่ตั้งไว้ (170 
ล้านบาท) ถึง 76.74 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาถึง  อีกทั้งด าเนินการนี้แล้วเสร็จก่อน
สิ้นปีงบประมาณอีกด้วย เนื่องจาก  

1. สวก. ได้มีการก าหนดขอบเขตการให้ทุนวิจัย ตลอดจนกรอบและทิศทางการวิจัยที่ สวก. จะให้
ทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุมสาขางานวิจัยการเกษตร  

2. สวก. ได้มีการแบ่งประเภทของการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเป็น 3 ด้าน (เชิงพาณิชย์ เชิง
สาธารณะ และเชิงนโยบาย) ในสัดส่วนที่เหมาะสม  

3. มีการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทุนวิจัย (ระบบ EPMS) ในส่วนของทุนโครงการวิจัย ได้
แล้วเสร็จตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท าให้นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบดังกล่าว
ซึ่งท าให้กระบวนการท างานมีความเป็นระบบ สะดวก และง่ายขึ้น  

4. มีการก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมรองรับตามแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีคุณภาพต่อการพัฒนางานวิจัยของประเทศต่อไป 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
1. ทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญา ที่ สวก. ประกาศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย  
- ทุนระดับปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แบ่งเป็นทุนต่างประเทศ 5 ทุน และทุนใน

ประเทศ 5 ทุน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. ไม่สามารถอนุมัติสนับสนุนทุนศึกษาต่อประเภทนี้ได้ครบถ้วน
ตามแผนการสนับสนุนที่ตั้งไว้ เนื่องจากประสบปัญหาในส่วนของทุนต่างประเทศ คือ ผู้สมัครรับทุนมีคุณสมบัติ
ทางด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ท าให้สามารถอนุมัติทุนต่างประเทศได้เพียง 4 ทุน จากแผนที่ตั้งไว้ 5 ทุน แต่ในส่วน
ของทุนในประเทศสามารถอนุมัติสนับสนุนได้ครบถ้วนทั้ง 5 ทุน 



- ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและครอบคลุมถึงนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาโท (ในประเทศ) และทุนระดับปริญญาตรี (ใน
ประเทศ) 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถให้การสนับสนุนทุนดังกล่าวได้ครบถ้วนตามแผนที่
ก าหนดไว้ คือ 7 ทุน  

โดยภาพรวม สวก. สามารถด าเนินการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อได้
ประสบความส าเร็จมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ทุน และเงื่อนไขผู้รับทุนผ่านสื่อมากขึ้น เพ่ือเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงและทันเวลา รวมถึงมีการปรับคุณสมบัติของผู้รับทุนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และเข้าพบ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

2. ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. ได้อนุมัติ
สนับสนุนทุนดังกล่าวเป็นจ านวน 51 ทุน เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 9,144,850 บาท ซึ่งอนุมัติสนับสนุนสูงกว่า
แผนที่ตั้งไว้ (21 ทุน ด้วยวงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท) เป็นจ านวนมากแต่ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผนที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจากส่วนใหญ่หลักสูตรของทุนฝึกอบรมฯ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับการ
สนับสนุนเป็นทุนระยะสั้น และประเทศไปฝึกอบรมฯ เป็นประเทศในเขตเอเชียท าให้มีค่าใช้จ่ายต่ า อีกทั้งบาง
หลักสูตร ยังได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมจากประเทศเจ้าภาพอีกด้วย แต่ทั้งนี้ในปีงบประมาณต่อไป สวก. จะ
ค านึงถึงการตั้งงบประมาณและการก าหนดจ านวนทุนให้ในสัดส่วนและเหมาะสมและใกล้เคียงความเป็นจริงยิ่งขึ้น 
อีกท้ังเน้นเป็นทุนระยะยาว (การไปฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เดือน) มากขึ้น โดยจะให้มีทุนระยะ
ยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนที่อนุมัติสนับสนุนทั้งหมด 

3. การจัดฝึกอบรมโดย สวก. เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากรวิจัย สวก. ไดด้ าเนินการตามแผนการ
จัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมายทั้ง 10 กิจกรรม ได้แก่  

1) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวส าหรับนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่  
2) ด้านอนุกรมวิธานประมง รุ่นที่ 2  
3) การใช้สถิติส าหรับงานวิจัย 
4) สถิติระดับสูงเพ่ือการวิจัย : การใช้โปรแกรม Limdep 
5) การคิดเชิงระบบ เพ่ือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
6) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
7) การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
8) หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 3 
9) Phylogenetic Tree Reconstruction รุ่นที่ 3 
10) การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 2 
ทั้งนี้ สวก. ได้มีการสรุปผลการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมพบว่า ร้อยละ 93.03 ดีขึ้นหลังจาก

ได้รับการอบรม โดยหัวข้อหลักสูตรที่ สวก. จัดขึ้นได้รับความสนใจจากบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรมากขึ้น จึงมีผู้
เข้าอบรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย และในปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 
สวก. จะได้มีการก าหนดหลักสูตรที่รองรับต่อความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากยิ่งข้ึน 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
สวก. สามารถเร่งด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศได้แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

เป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยการเกษตร 2) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การเกษตร และ 3) การจัดท าสื่อความรู้ด้านการเกษตร (EZ-Knowledge) เพ่ือท าให้องค์ความรู้สามารถสื่อสารให้
เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 



ทั้งนี้ ในส่วนของการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาการท างานขององค์กร สวก. ได้มีการน า
ระบบ EPMS มาใช้ในการท างาน ซึ่งสามารถพัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานได้จริงเพียง 1 ส่วน คือ ในส่วนของทุน
โครงการวิจัย ทั้งนี้ในส่วนอ่ืนๆ อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระระบบ ท าให้การด าเนินการเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากต้องมีการทดลองใช้ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ และการเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาพัฒนา 
ปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ และสามารถใช้งานได้จริง 

ส่วนของการพัฒนาองค์กร 
สวก. ได้ด าเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กร  โดยก าหนดโครงสร้างใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง สวก. พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555- พ.ศ. 2559) 
และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาบุคลากรของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อีกท้ังมีการก าหนดขีดสมรรถนะในการด าเนินงาน 
เพ่ือใช้ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และโปร่งใสอีกด้วย  

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
จากตารางสรุปผลการรายงานด้านภารกิจหลัก จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบไตรมาสที่ 4 

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556) สวก. ด าเนินงานตามภารกิจ/พันธกิจของส านักงานอย่าง
สม่ าเสมอครบถ้วน เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งแม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกๆ จะยังไม่ได้สามารถด าเนินการได้
ครบถ้วน แต่ก็ได้มีการเร่งรัดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยได้มีการก าหนดมาตรการต่างๆ 
รองรับส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ สวก. ด้วย 

 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. พบว่าการด าเนินงานบางกิจกรรมเกิดความคลาดเคลื่อน 

สาเหตุเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ สวก. ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน 
ส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า และเพ่ิมภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ อีกทั้งต้องเร่งด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่จ ากัด แต่ท้ังนี้ สวก. ได้มีการปรับแผนงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สวก. จะได้มีการก าหนดแผนงานที่มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้ 

 แนวทางแก้ไข 
ก าหนดมาตรการที่รอบคอบและมีความยืดหยุ่น เพ่ือรองรับต่อสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึนได ้
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