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1 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

รำยงำนกำรวิเครำะห์ 
ด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยง และภำรกิจหลักขององค์กร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
......................................................... 

1. ด้ำนกำรเงิน  
การด าเนินงานด้านการเงินของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 นั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส าหรับงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2559 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับรองงบการเงินเรียบร้อยแล้ว โดยแสดงความเห็นว่าถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้  โดยสรุป
สาระส าคัญของการวิเคราะห์รายงานทางการเงินดังนี้  

1.1 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน   

 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มีสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
จ านวนเงิน 1,412.11 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 95.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 7  โดยมี
องค์ประกอบ และสาเหตุ ดังนี้  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงิน 680.03 ล้านบาท 
ลดลงจากปงีบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 118.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 โดยมีการน าเงินสดดังกล่าวไปใช้จ่าย
ในงบด าเนินงานเพิ่มขึ้น 240.52 ล้านบาท และน าเงินสดไปใช้จ่ายในงบลงทุนลดลง 359.14 ล้านบาท    

 เงินลงทุนระยะสั้น ในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงิน 177.70 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 77.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ในปีงบประมาณ 2559 ได้น าเงินรายได้และเงิน
บริจาค จ านวน 250 ล้านบาท ฝากเข้าในบัญชีเงินฝากประจ า 6 เดือน ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาท าเนียบ
รัฐบาล เพ่ือเป็นการเพิ่มรายได้และเป็นประโยชน์แก่ส านักงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ถอนเงินออกจาก
บัญชี จ านวน 80 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน และได้รับดอกเบี้ยโดยรวม ณ 25 มิถุนายน 2560 เป็นจ านวน 
7,699,459.86 บาท 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน คือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงิน 24.14 
ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน  39.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 62  เนื่องจากรับคืนค่าเบิก
ล่วงหน้างานจ้างปรับปรุงต่อเติมและก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก   

  อาคาร และอุปกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงิน 551.97 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 348.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 171 เนื่องจากมีการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารไปรษณีย์
กลางบางรักเพ่ือใช้เป็นที่ท าการแห่งใหม่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

 หนี้สินในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงิน 79.61 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 
จ านวนเงิน 7.48 ล้านบาท หรือร้อยละ10 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลภายนอก เพ่ิมขึ้น 5.20 
ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่น เพ่ิมข้ึน 1.41 ล้านบาท เงินประกันผลงานเพ่ิมข้ึน 1.01 ล้านบาท  
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2 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

แผนภาพที่ 1.1 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน สบร. 

 

1.2  กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
ด้ำนรำยได ้
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มีรายได้โดยรวมในปีงบประมาณ 2560  มีจ านวนเงิน 917.70 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 209.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงิน 863.71 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

จากปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 198.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 30  โดยได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ลดลง จ านวน 29.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ลดลง จ านวน 14.92  ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด าเนินงานภารกิจ 
ลดลง 65.71 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านงบลงทุนเพ่ือด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีอาคารไปรษณีย์กลางบางรักเพ่ือใช้
เป็นที่ท าการแห่งใหม่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เพ่ิมข้ึน 308.93 ล้านบาท 

 รายได้จากแหล่งอ่ืน ประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เงินอุดหนุนและบริจาค 
ดอกเบี้ยรับ และรายได้อ่ืนๆในปีงบประมาณ 2560  มีจ านวนเงิน 53.99 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2559 จ านวนเงิน 10.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ได้รับเงินอุดหนุนและบริจาค
เพ่ิมข้ึน 

แผนภาพที่ 1.2 การวิเคราะห์รายได้ 
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3 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

 ด้ำนค่ำใช้จ่ำย 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มีค่าใช้จ่ายโดยรวมในปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 

821.88 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2559  จ านวนเงิน 11.69  ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ประกอบด้วย 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงิน 193.22 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก

ปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 17.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.16 เนื่องจากได้บรรจุบุคลากรในอัตราว่างของปี 
2559 ในต าแหน่งที่จ าเป็นของส านักงาน และปรับเพ่ิมเลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่พนักงานประจ าปีงบประมาณ 2560 

 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและภารกิจโครงการ  ในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงิน 533.85 ล้าน
บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 25.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 
ได้รับการจัดสรรงบค่าใช้จ่ายด าเนินงานและค่าใช้จ่ายภารกิจโครงการลดลง 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ คือค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรและค่าตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ค่าลิขสิทธิ์ ในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงิน 94.81 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 
19.75 ล้านบาท หรือร้อยละ  26 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ย้ายที่ท าการเดิม 
ไปที่ท าการแห่งใหม่จึงมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก (ที่ท าการแห่งใหม่) และมีการ
ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรเพ่ิมข้ึน 

แผนภาพที่ 1.3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
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4 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

2. ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

สบร. ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการ 
สบร. ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
สบร. เพ่ือทราบทุกระยะ 3 เดือน ทั้งนี้การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยความ
เสี่ยง เพื่อก าหนดเป็นแนวทาง และจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

(1) ดานกลยุทธ การบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่
การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จ ริง หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ของ สบร. ได้แก่ หน่วยงานยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ก าหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ไม่ตรงตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร ์ความไม่ต่อเนื่องของบุคลากร 

(2) ดานการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/
เทคโนโลยีที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และขาดผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกลุ่ม/ฝ่าย  
การสื่อสารกับสาธารณชนยังไม่เพียงพอ 

(3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F)  เป็นการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น 
การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินของ สบร. เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงาน
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่ การบริหาร
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงาน ใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(4) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับต่างๆ (Compliance Risk : C)  เป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบภายนอกอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องมีจ านวนมาก 

2.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยงฯของ สบร. ก าหนดกรอบแนวคิด 
วิธีการ และหลักเกณฑ์การบริหาความเสี่ยง โดย ระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของ กระบวนการท างาน ซึ่งเชื่อมโยงมาจากแผนการควบคุมภายในของ สบร. รวมทั้งมีการ
บริหารและจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ พร้อมกับสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการ
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5 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

วิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงานของ สบร. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  ความเสี่ยงด้านการเงิน  และความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ดังนี้ 

(1) ด้านกลยุทธ์  แนวทางการลดความเสี่ยง ประกอบด้วย ชี้แจง ท าความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  ก าหนดแบบฟอร์มการจัดท าแผนปฎิบัติงานประจ าปี 
จัดท ารายละเอียดให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม และมีการทบทวนโครงสร้าง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 

(2) ด้านการด าเนินงาน  แนวทางการลดความเสี่ยง ประกอบด้วย  ด าเนินการสรรหา/จ้าง 
เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร จัดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรเพื่อเพ่ิมความชัดเจนในการสื่อสาร 

(3) ด้านการเงิน  แนวทางการลดความเสี่ยง ประกอบด้วย จัดท าระบบการรายงานการใช้
งบประมาณและความก้าวหน้าการด าเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิคส์  ก ากับและเร่งรัดติดตามเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง 

(4) ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ  ยอมรับในปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมี
กฎหมาย ระเบียบภายนอกอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจ านวนมาก 

2.3 แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2560  

เพ่ือให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สบร. ได้รับการน าไปจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่ วมในการด าเนินงาน จึงก าหนด
แผนปฏิบัติงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯของ สบร.ปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ สบร. เป็น ประธานคณะท างาน รองผอ.สบร. เป็น รองประธานคณะท างาน รอง ผอ.สบร. และผอ.
ของหน่วยงานภายใน เป็น รองประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการส านัก/หัวหน้าฝ่าย เป็นคณะท างาน หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ เป็น เลขานุการคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ สบร. เป็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะท างานไว้อย่างชัดเจน  

(2) จัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ เป็นรายไตรมาส เพ่ือจัดท านโยบายบริหารความ
เสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมินและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร สบร. เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง/ปี เพ่ือพัฒนาการบริหารความเสี่ยง การขจัดความเสี่ยง ให้มี
การควบคุมภายในที่เหมาะสม อีกทั้งให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความตระหนักงานและให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับความเสี่ยง เพ่ือน ามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่ลดลงสามารถควบคุมได้ 

(4) ติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานกลางและหน่วยงานภายใน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง จัดท ารายงานที่มีการระบุความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

(5) จัดท ารายงานผลการประเมินความเสี่ยง ของหน่วยงานกลางและหน่วยงานภายใน เป็นราย
ไตรมาส เสนอต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ สบร. เพื่อทราบ  
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6 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สบร. จะด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนตามรหัส SP7 
และต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนตามมาตรฐาน COSO โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญมีผลกระทบ
สูง และได้รับงบประมาณสูงสุดอย่างน้อยยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการมาบริหารความเสี่ยง เพ่ือจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

2.4 ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2560  

การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยการก ากับดูแลของคณะท างานบริหารความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ การควบคุมความเสี่ยงได้ก าหนดนโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพ่ือ
ลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงติดตามประเมินผลในระดับกิจกรรม/งาน/
โครงการ ซึ่งในภาพรวมของ สบร. จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงทั่วถึงองค์กร ตามล าดับ ดังนี้ (1) คัดเลือก
โครงการ (2) ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ก าหนดวัตถุประสงค์/ระบุความเสี่ยง/ประเมินโอกาสและผลกระทบ/
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง/จัดล าดับความเสี่ยง (3) ประเมินมาตรการควบคุม (4) บริหารจัดการความเสี่ยง (5) 
ด าเนินการตามแผน (6) ติดตามรายงานผล ส านักงานได้ติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงโครงการ/
กิจกรรม และให้ทุกส่วนงานมีการสอบทานแผนจัดการความเสี่ยง โดยใช้กลยุทธ์การควบคุม หลีกเลี่ยง และลด
ความเสี่ยง ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และระดับความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่อยู่ในระดับต่ าที่สามารถยอมรับได้ และให้ทบทวน
แนวทางแก้ไข วิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง โอกาสและความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงว่ามีมากน้อยเพียงใด 
รวมถึงพิจารณาผลกระทบ ทั้งนี้ได้น าหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ก าหนดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก ในวั นที่ 9 – 
10 กุมภาพันธ์ 2560 

 ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงโครงการ พบว่า โครงการที่น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการแล้ว และมีบางโครงการที่ได้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดความเสี่ยงด้านด าเนินงาน เนื่องจากเป็นการร่วมมือกับเครือข่าย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ต่ า อยู่ใน
ระดับที่พอยอมรับได้ ไม่ต้องมีการจัดการ แต่มีการควบคุมไว้ และน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า และปัญหาต่างๆ และให้มีการแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารความเสี่ยงโครงการ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 

 การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม โดยทุกส่วนงานมีการสอบทานแผน
จัดการความเสี่ยง ซึ่งใช้กลยุทธ์การควบคุม หลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยง พบว่า โครงการ/กิจกรรมได้มีการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด มีการด าเนินการเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและส่งเสริมให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของส านักงาน และได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมา
เป็นเครื่องมือและใช้ในการติดตามการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
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7 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

3.  ด้ำนภำรกิจหลักขององค์กร  

3.1  ภำรกิจหลักของ สบร.   ในปีงบประมาณ 2560  ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน)  มีผลการด าเนินงานในภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้   

 1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรม การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส าคัญมีผล
ต่อการพัฒนาในอนาคตและสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มการพัฒนาของโลก รูปแบบความต้องการ
การเรียนรู้คนรุ่นใหม่ และแนวโน้มรูปแบบความต้องการการเรียนรู้ในอนาคต รวมทั้งองค์ความรู้ที่ส่งเส ริมการ
เรียนรู้ พัฒนาทักษะ  พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งระดับประเทศ และรายสาขา โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ออกแบบ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไป
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ การ
สัมมนาวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมในสาขาที่น่าสนใจ เป็นต้น โดยมีงานส าคัญ ได้แก่ การศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับคนรุ่นใหม่  การศึกษาและเผยแพร่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การศึกษาวิจัยเพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การสัมมนาอภิปรายทางวิชาการ การสังเคราะห์
และสร้างองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาและประวัติศาสตร์  การเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการทั้ง
ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและประวัติศาสตร์สังคม   

2)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้ การให้บริการและบริหารจัดการต้นแบบแหล่งเรียนรู้
ของ สบร. ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล  มีกิจกรรมและสาระการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ พัฒนาโครงการและกิจกรรมเพ่ือรองรับการเปิดตัวของ
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ที่พัฒนาโดยจะเปิดให้บริการในปีงบประมาณ 2560  ได้แก่  มิวเซียมสยาม และ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ ที่ไปรษณีย์กลาง เพ่ือปลุกกระแสการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์  ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เข้ามาใช้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งรองรับการเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ครบวงจร   นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบสาขาขอนแก่น  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่ครบวงจรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีงานที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   การบริการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์เพ่ือ
บริการสาธารณะ การพัฒนาเนื้อหาและสื่อสารบทบาท ศสบ.  การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ
และบริการ  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้ฯ   การสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน 
และการพัฒนาบริการการศึกษาในพิพิธภัณฑ์   

3)  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมเครือข่ำยเพื่อกำรขยำยผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนการขยายผลต้นแบบของ สบร. ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่าง
มีนัยส าคัญ  โดยการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ของแม่ข่ายและ
เครือข่ายจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พัฒนาศูนย์ความรู้ใน
ระดับต าบล และร่วมมือกับเครือข่ายและสถาบันการศึกษาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยมีงานส าคัญ ได้แก่ 
การขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ การส่งเสริมบูรณาการแหล่งเรียนรู้และการจัดท าดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้  การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือวิชาชีพด้านการออกแบบและธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การกระจายความรู้ด้านความคิด
สร้างสรรค์และการออกแบบสู่ภูมิภาค  การจัดเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย   การ
ค ัดสรรแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิต   การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต าบล การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เพ่ือเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน   การ
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ขยายโอกาสการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์สู่ภูมิภาค “มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)”  การพัฒนาความร่วมมือเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์  การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทย (MUSEUM THAILAND)  

4)  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และเผยแพร่ควำมรู้  จัดให้มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลของ
แหล่งเรียนรู ้หลากหลายรูปแบบ พัฒนาเชื่อมโยงช่องทางเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ กับ
ช่องทางการเผยแพร่ของ สบร. ในรูปแบบของสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย   จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
ทั้งในรูปแบบการจัดสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ  การฝึกอบรมบ่มเพาะ  การจัดนิทรรศการ  รวมถึงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้องค์ความรู้เข้าถึงประชาชนในวงกว้า ง และเพ่ิมความสะดวกใน
การศึกษาค้นคว้าและกระจายผลงานวิจัยไปสู่สาธารณะ ทั้งประชาชน นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
สามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสนับสนุนให้
งานวิจัยถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ  โดยมีงานส าคัญ 
ได้แก่ งานพัฒนาสมองเพ่ือการเรียนรู้  การสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ การจัดงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 6  การ
เตรียมความพร้อมเยาวชนสู่โลกอนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ (Game Maker  Camp and BOT Camp)  การ
สร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์  การบริการจัดการและเนื้อหาสื่อดิจิทัล Digital Platform การพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การส่งเสริมความเผยแพร่ผลงานด้านการออกแบบ การพัฒนาเว็บไซต์ 
Digital TK  การพัฒนาระบบ TK Public Online Library  การสื่อสารเพ่ือสร้างทัศนคติการอ่านการเรียนรู้    
การเผยแพร่แนวคิดและองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิต  การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์  ก า ร
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3.2  ควำมเสี่ยงและปัญหำอุปสรรคที่มีผลต่อภำรกิจหลัก 

 1)   การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้   มีความล่าช้าในการปรับปรุง/
ก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ของ สบร.  ท าให้ไม่สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันตามแผนที่ก าหนด  ได้แก่  

    งานบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ในการพัฒนานิทรรศการหลักชุดใหม่
ของมิวเซียมสยาม มีปัญหาในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าให้ไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ และส่งผลให้แผนการด าเนิงานล่าช้าออกไป จึงต้องเลื่อนก าหนดการเปิดให้ชมนิทรรศการหลักชุดใหม่
ของมิวเซียมสยามเป็นในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561     

    โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น จากเดิมที่มีก าหนดก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 จ าเป็นต้องเลื่อนออกไปเป็นปีงบประมาณ 2561  เนื่องจากมีปัญหาจากผู้รับเหมา
ขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งมีปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างเหล็กประกอบอาคาร  ส่งผลให้งานล่าช้าไม่
สามารถส่งมอบงานไดท้ันตามก าหนด   

2)   การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้   ไม่สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ของแม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ได้ตามแผนที่ก าหนด  
เนื่องจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมด าเนินการมีการปรับเปลี่ยนแผนงานและแนวทางการด าเนินงาน  หรือมีความ
ล่าช้าในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารของหน่วยงานเครือข่าย จึงส่งผลให้กรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ได้มี
การก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามกรอบแผนงานเดิม และไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้ส านักงานอุทยานการเรียนรู้เข้า
ด าเนินการติดตั้งระบบห้องสมุดรวมทั้งส่งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้  ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ สบร. ไม่
สามารถควบคุมได้ จึงจ าเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาการด าเนินโครงการออกไป 
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3.3  แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอุปสรรคและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

  สบร. ได้ด าเนินการเพ่ือลดปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดของการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2560 ดังนี้  

1) งานบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  หลังจากท่ีได้ผู้รับจ้างในการปรับปรุงพ้ืนที่
และชุดนิทรรศการ  คณะท างานได้มีการกระชับแผนงานและเร่งรัดงานที่จ าเป็นให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนที่สุด  ซึ่ง
ปัจจุบันการปรับปรุงทางด้านกายภาพและปรับปรุงด้านนิทรรศการถาวรแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว   

2) โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น   มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการ
จ้าง บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน และบริษัทที่ปรึกษาออกแบบ เพ่ือหารือวางแผนและเร่งรัดการด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาโดยเร็ว และได้ข้อสรุปให้ผู้รับจ้างน ามติและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการโดยทั นที 
ได้แก่ ให้จัดท าแผนงานการก่อสร้างอัตราก าลังช่างฝีมือและแรงงานที่แสดงให้เห็นว่าจะสามารถเร่งรัดการ
ด าเนินงานก่อสร้างตามงวดงานในในสัญญาที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน   และให้ไปด าเนินการ
ว่าจ้างบริษัทวิศวกรก่อสร้างตามค าแนะน าของบริษัทท่ีปรึกษาออกแบบซึ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้ความช านาญและมี
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนกับงานโครงสร้างเหล็กประกอบอาคาร   

3) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ในการขยายผลห้องสมุดการเรียนรู้ที่มีชีวิดไปยังส่วนภูมิภาคเพ่ือ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง   ได้เร่งรัดการด าเนินงานโดยจัดประชุมเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างเป็นประจ าต่อเนื่อง 

  แนวทางการพัฒนายกระดับการด าเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยงในอนาคต  มีดังนี้ 

1) การเพ่ิมสมรรถนะด้านความรู้  ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ภายในองค์กรมากข้ึน ทั้งที่มีอยู่กับตัวบุคลากรของ สบร. และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับบริบทการ
ด าเนินงานสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต   

2) การพัฒนางานบริการของแหล่งเรียนรู้  ด้วยศักยภาพของ สบร. ในการพัฒนาต้นแบบการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ของประเทศ จึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาบริการและสร้างนวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ ให้เป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐหรือสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

3) การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ ควรพิจารณาระบุความร่วมมือที่ส าคัญและพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการขยายหรือพัฒนาบริการของ สบร. ให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น 

4) การก าหนดแผนพัฒนาระยะยาว ควรพิจารณาจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้
และแหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน รวมถึงแผนการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ ที่จ าเป็นและสอดคล้องต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทดังกล่าว รวมทั้งก าหนดระยะเวลาติดตามและประเมินผล  


