
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 

  (ทําหนาท่ีประธาน) 

๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๓. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๔. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ กรรมการ 

๕. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๗. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๘. นายสมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

๙. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ  

๑๐. นายโอฬาร   พิทักษ กรรมการ 

๑๑. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร กรรมการ 

๑๒. นายอาชว   เตาลานนท กรรมการ 

๑๓. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๔. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๕. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๖. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ    

๑๗. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ 

๑๘. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๙. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม       

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



๓. นายลักษณ   วจนานวชั 

๔. นายอิสระ วองกุศลกิจ     

๕. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๖. นายประพันธ   เจริญประวัติ   

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. พันเอก วินัย สกุลพราหมณ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๒. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๓. นายสุวิทย พูลศิลป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

๔. นางสาวสุขุมาลย ชลการ สํานักงบประมาณ 

๕. นายประวิทย  ประกิตศรี สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๖. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๗. นางจินดา   เอ่ียมพงษ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๘. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๙. นายเชิญพร เต็งอํานวย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๑๐. นายชนินทร  เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๑. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช 

๑๙. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นายธเนศ  มหัทธนาลัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๒ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



๒๙. นางสาวชมพูนุช  อนุศาสนสิทธิกิจ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาวจีราภา  ปาระวนิชย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวฐิติวรรณ  อินตรา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาววชิรภรณ  วรพงศพัฒนา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นายศักดิ์ชัย  วัฒนศรีรังกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวเพ็ญปภา  เฟองอักษร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางสาวลิลี่  เอ้ือวิไลจิตร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๖. นายสุวิทย เตีย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๗. นางอุทัยวรรณ  กรุดลอยมา ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๘. นางสาววัชริน  มีรอด ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๙. นางสาวจินตนา  จันทรเจริญฤทธิ์ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๐. นางสาวชาลินี  คงสวัสดิ์ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๑. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๒. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๔๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบวา นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะประธานฯ ท่ีประชุม กวทช. ติดราชการดวน 

การแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาล รอบ ๑ ป ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล จึงมอบหมายให 

รองประธานทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔   

ท่ีประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๓ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



อนึ่ง  นายทวีศักด์ิฯ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดอนุมัติการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. ทดแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ท่ีลาออก จํานวน ๒ ทาน ไดแก 

๑. นายเขมทัต  สุคนธสิงห ตําแหนงประธานกรรมการบริษัท สิขร  จํากัด  

๒. นายสมคิด เลิศไพฑูรย ตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

โดยใหมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว  (วันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) จึงขอขอบคุณทานท่ีไดกรุณาดํารงตําแหนงกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ และหวังเปนอยางยิ่งวาความหลากหลายในประสบการณของ กวทช. แตละทานจะนํามาสูการ

ผลักดันนโยบายการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ

ประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวา

มีกรรมการรับรองโดยมีการแกไข จํานวน ๒ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงรายงานการประชุม 

เรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับขอเท็จจริงรางพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ  

นางสาวชาลินีฯ ผูจัดการหนวยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ งานความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ศช. เรียนท่ีประชุมวา สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเปนสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว และ

จุลินทรีย) ท่ีไดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีชวยในการพัฒนาปรับปรุง

พันธุใหไดลักษณะท่ีตองการ ซ่ึงแตเดิมลักษณะท่ีตองการอาจไมมีในพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้น หรือมี 

ไมเพียงพอ หรือเปนลักษณะท่ีไมพึงประสงคท่ีควรกําจัดออก ตามข้ันตอนมาตรฐานสากล ในกรณีของพืช

ดัดแปลงพันธุกรรมเม่ือวิจัยและพัฒนาจนไดพืชตนแบบท่ีตองการในระดับหองทดลองแลว จะตองผานการ

ทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพแบบตามข้ันตอน (step by step)  โดยเริ่มจากการทดสอบในสภาพ

ควบคุม (โรงเรือนกระจกหรือโรงเรือนตาขาย)  การทดสอบในสภาพเปด (ภาคสนาม) และประเมินความ

ปลอดภัยทางดานอาหารหากเปนพืชเพ่ือบริโภค จนกระท่ังไดขอมูลผลการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ

ท้ังในดานสิ่งแวดลอมและดานอาหารท่ียืนยันอยางชัดเจนวาพืชชนิดนั้นมีความปลอดภัยท้ังสองดาน จึงจะ 

ไดรับอนุญาตใหนํามาปลูกจริงและใชประโยชนในเชิงการคาได ดังนั้น ในประเทศตางๆ จึงมีกฎหมายกําหนด

หลักเกณฑเรื่องการประเมินความปลอดภัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมตามหลักการสากลกอนการอนุญาตใหใช

ประโยชนพืชดัดแปลงพันธุกรรม  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๔ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



ในป ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนปท่ี ๑๙ ท่ีมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย มีพ้ืนท่ีปลูก

พืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ัวโลกท้ังสิ้น  ๑,๑๒๐ ลานไร เพ่ิมข้ึน  ๓๙.๔ ลานไร  หรือประมาณรอยละ ๓ – ๔ 

จากป ๒๕๕๖ โดยมีประเทศท่ีปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงการคา จํานวน  ๒๘ ประเทศ ซ่ึงเปนประเทศ

พัฒนาแลว  ๘ ประเทศ และประเทศกําลังพัฒนา ๒๐ ประเทศ ท้ังนี้ประเทศบังคลาเทศเปนประเทศลาสุด 

ท่ีมีการปลูกมะเขือมวงดัดแปลงพันธุกรรม ประเทศท่ีมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมมากท่ีสุด ๕ อันดับแรก 

ไดแก สหรัฐอเมริกา บราซิล อารเจนตินา แคนาดา และอินเดีย ท้ังนี้ จากประวัติการบริโภคพืชดัดแปลง

พันธุกรรมท่ีไดรับอนุญาตใหจําหนายในเชิงพาณิชยในชวงเวลากวา ๑๙ ปท่ีผานมา ยังไมปรากฏวามีรายงาน

การเกิดผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคแตอยางใด โดยองคกรดานวิทยาศาสตรระดับสากลท้ังในระดับ

นานาชาติและระดับชาติหลายแหง อาทิ องคการอนามัยโลก (WHO) องคการอาหารและเกษตรแหง 

สหประชาชาติ (FAO) ราชสมาคมของอังกฤษ (Royal Society) สมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนา 

ทางวิทยาศาสตร (American Association for the Advancement of Science) สถาบันวิทยาศาสตร 

แหงประเทศออสเตรเลีย (Australian Academy of Science) สมาคมแพทยอังกฤษ (British Medical 

Association) และสหภาพยุโรป (European Commission) เปนตน  รายงานวาพืชดัดแปลงพันธุกรรม 

ท่ีผานการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพแลว มีความปลอดภัยไมตางจากพืชท่ีไมไดดัดแปลงพันธุกรรม 

นอกจากนี้  ยังไมพบหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีแสดงวาพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีผานการอนุญาตใหใช 

และมีจําหนายในทองตลาดมีผลกระทบตอสุขภาพมนุษย หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตกตางไปจากพืช

ไมดัดแปลงพันธุกรรมเม่ือมีการจัดการหลังอนุญาตอยางเหมาะสม 

สําหรับประเทศไทยไมอนุญาตใหนําเขาพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือปลูกทางการคา  

แตอนุญาตใหนําเขาขาวโพดและถ่ัวเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

โดยอาศัยกลไกการควบคุมของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๒) ประเทศไทย

จึงยังไมมีกฎหมายท่ีมีเจตนารมณเพ่ือใชควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพโดยตรง สงผลให 

ไมสามารถควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมไดครอบคลุมในทุกประเด็น การมี

กฎหมายท่ีครอบคลุมการกํากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในทุกกิจกรรมและทุกสิ่งมีชีวิต ท้ังพืช สัตว 

และจุลินทรียนั้น จําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิมท่ีมีอยูหลายฉบับภายใตหนวยงานกํากับดูแลหลาย

หนวยงาน ซ่ึงในทางปฏิบัติเปนไปไดยาก อีกท้ังกฎหมายเดิมบางฉบับมิไดมีเจตนารมณโดยตรงท่ีจะใชกํากับ

ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํา “ราง 

พระราช บัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....” ข้ึน โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมตั้งแตการนําเขา สงออก 

นําผาน การใชในสภาพควบคุม การใชในภาคสนามและการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมของพืชดัดแปลง

พันธุกรรมท้ังท่ีนําเขาจากตางประเทศและท่ีพัฒนาข้ึนเองภายในประเทศใหเปนไปอยางปลอดภัย เหมาะสม 

และสอดคลองกับการดําเนินงานในระดับสากล  ท้ังนี้ รางพระราชบัญญัติฯ ผานการอนุมัติหลักการจาก

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ และคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาแลวเสร็จเม่ือเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ รวมท้ังผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของไปพิจารณากอนนําเสนอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณาตอไป  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๕ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



ท้ังนี้  บทบัญญัติของพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพมีเจตนารมณเพ่ือควบคุม

กํากับดูแลการพัฒนาและใชประโยชนสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม โดยมุงเนนใหความสําคัญในการปกปอง

สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังความปลอดภัยของผูบริโภค ยึดหลักการของแนวทาง

ระมัดระวังลวงหนา (Precautionary Approach) ตามพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

โดยการหามไมใหนําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเขามาในประเทศไทย แมวาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

นั้นจะมีขอมูลความปลอดภัยมาจากประเทศอ่ืนแลว ซ่ึงสอดคลองกับหลักการแจงลวงหนา (Advance 

Informed Agreement หรือ AIA) ของพิธีสารคารตาเฮนาฯ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไมไดเปนการเปด

เสรีใหมีการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แตเปนการกํากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เปรียบเสมือน

การลอมรั้วใหกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  โดยไมอนุญาตใหนําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ียัง 

ไมผานกระบวนการทดสอบความปลอดภัยหรือท่ียังไมไดข้ึนบัญชี (มาตรา ๒๓) รวมถึงไมอนุญาตให

ปลดปลอยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิดท่ียังไมมีการทดสอบและประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(มาตรา ๑๙) เวนแตเปนการปลดปลอยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีอยูในบัญชีปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม 

ท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนั้น  รางพระราชบัญญัติยังยึด

หลักการสากลของการประเมินความปลอดภัยท้ังดานสิ่งแวดลอมและดานอาหาร ท่ีเรียกวา "การประเมิน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ"  หรือ  "การประเมินความเสี่ยง" เทียบเทากับการทําการประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment หรือ EHIA) ในระบบโครงการ

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมโดยท่ัวไป  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการสากลและหลักกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ

ของประเทศตางๆท้ังของสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญ่ีปุน เกาหลีใต ฯลฯ แบงพืชดัดแปลงพันธุกรรมเปน  

๒ กลุม ไดแก  

๑. กลุมท่ียังไมผานการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ จะไมอนุญาตใหปลูกหรือบริโภค 

เทียบเทาไดกับกลุมท่ียังไมข้ึนบัญชีตามรางพระราชบัญญัตินี้  

๒. กลุมท่ีผานการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ หากผานการประเมินดานสิ่งแวดลอม

จะอนุญาตใหเพาะปลูกได และหากผานการประเมินดานอาหารจะอนุญาตใหบริโภคได ซ่ึงเทียบเทาไดกับ

กลุมท่ีข้ึนบัญชีแลวตามพระราชบัญญัตินี้  

กลาวโดยสรุป รางพระราชบัญญัติยึดหลักการสําคัญของการดูแลความปลอดภัยท้ังตอ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยมนุษย รวมท้ังใหความสําคัญการรับผิดและชดใชกรณีเกิดความเสียหาย 

จากการใช และการมีสวนรวมของประชาชน รางพระราชบัญญัติจึงกําหนดการกํากับดูแลใหครอบคลุม 

ทุกกิจกรรมตั้งแตการนําเขา สงออก นําผาน การใชในสภาพควบคุม การใชในภาคสนามและการปลดปลอย 

สูสิ่งแวดลอมของพืชดัดแปลงพันธุกรรมท้ังท่ีนําเขาจากตางประเทศและท่ีพัฒนาข้ึนเองภายในประเทศ 

ใหเปนไปอยางปลอดภัย เหมาะสม และสอดคลองกับการดําเนินงานในระดับสากล โดยมีการเสนอระบบ 

การแจง และระบบการข้ึนบัญชีเพ่ิมเติมในบางกิจกรรมเพ่ือใหการนําไปปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังนี้ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๖ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



• ระบบแจง สําหรับกิจกรรมการครอบครองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (เฉพาะสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมีการพัฒนาในประเทศและมีความเสถียรทางพันธุกรรมแลว) และสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรมท่ีข้ึนบัญชีแลว 

• ระบบขออนุญาต สําหรับกิจกรรมการนําเขาและสงออกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ียัง

ไมข้ึนบัญชี การใชในสภาพควบคุมและการใชในภาคสนาม 

• ระบบข้ึนบัญชี สําหรับกิจกรรมการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม ซ่ึงระบบข้ึนบัญชีจะมี

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผูพิจารณารายงานการประเมินความเสี่ยง และมีกระบวนการนํารายงาน

ประเมินความเสี่ยงไปรับฟงความเห็นสาธารณะ กอนจะพิจารณาข้ึนบัญชีโดยหนวยงานผูรับผิดชอบ 

ท้ังนี้  รางพระราชบัญญัติเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมซ่ึงมีการพัฒนา 

ท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง การกําหนดรายละเอียดของแนวทางการดําเนินการและปฏิบัติสําหรับการกํากับดูแล

จําเปนตองจัดทําเปนกฎหมายลําดับรองในภายหลังท่ีพระราชบัญญัติมีผลบังคับใชแลว เพ่ือใหรางพระราช 

บัญญัติฯ มีความยืดหยุนสอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีกาวหนาตอไป จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือ  

(๑) รับทราบสถานภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและขอเท็จจริงรางพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

ทางชีวภาพ และ (๒) ใหคําแนะนําบทบาท สวทช. ตอการขับเคลื่อนการสรางความสามารถดานการวิจัยและ

พัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ไดสอบถามถึงสถานการณการเจรจาความรวมมือการคา

การลงทุนขามแอตแลนติก (Trans Atlantic Trade & Investment Partnership:TTIP)  ระหวาง

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (อียู) ซ่ึงยังไมบรรลุขอตกลงความรวมมือดังกลาว สวนหนึ่งเนื่องจากสหภาพ

ยุโรปยังไมใหการยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม  อยากทราบวาสถานการณของสหภาพยุโรปในชวงนี้ 

เปนอยางไร ซ่ึงนางสาวชาลินีฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ประเด็นเรื่องพืชดัดแปลงพันธุกรรมสวนใหญเปนปญหา

เชิงการคามากกวา สําหรับประเด็นดานเทคนิคในเรื่องความปลอดภัยนั้น ในเชิงวิทยาศาสตรสามารถ

ออกแบบการทดลองและพิสูจนเพ่ือยืนยันความปลอดภัยได  แมวาผูบริโภคในสหภาพยุโรปยังกังวลกับพืช

ดัดแปลงพันธุกรรมอยู แตในวงการวิทยาศาสตรถือวาสามารถตอบประเด็นความปลอดภัยไดคอนขางชัดเจน 

นายเชิญพรฯ ผูแทนนายสุพันธฯ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ในชวงเวลาท่ี

พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพฉบับดังกลาวถูกชะลอไป ควรใชโอกาสนี้ศึกษาผลกระทบท่ีมีตอ

ระบบเศรษฐกิจจากการท่ีประเทศไทยไมมีการควบคุมการนําเขาผลิตภัณฑอาหารจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม

ท่ีแปรรูปแลว แตควบคุมการนําเขา การจําหนายเมล็ดพันธุ หรือการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศ 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาไทยกําลังเปดประตูใหผลิตภัณฑอาหารจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ดังนั้น หากไมมีการ

วางแผนรองรับอยางเปนรูปธรรมในเรื่องของการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมภายในประเทศ จะทําใหเสีย

โอกาสทางการคา ซ่ึงนางสาวชาลินีฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา  การตัดสินใจวาใชประโยชนจากพืชดัดแปลง

พันธุกรรมหรือไมตองพิจารณาในหลายบริบทอยางรอบคอบ  ดังนั้น ในประเทศตางๆ จึงมีการตรากฎหมาย

เฉพาะเพ่ือกํากับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีอิงตาม

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๗ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



กฎระเบียบสากล เชน พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะกรรมการมาตรฐาน

อาหารระหวางประเทศ (CODEX Alimentarius) ดวยหลักการดังกลาวบางประเทศมีการอนุญาตใหปลูกพืช

ดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงการคา และบางประเทศไมอนุญาตใหปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงการคา 

ข้ึนอยูกับความเขมงวดในการกําหนดรายละเอียดของการประเมินความเสี่ยง  

นายศักรินทรฯ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เนื่องจากประเทศไทยไมมี

กฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม ดังนั้น ในชวงแรกจึงอาศัยพระราชบัญญัติกักพืช 

เพ่ือประกาศหามนําเขาพืชดัดแปลงพันธุกรรมเขามาจากตางประเทศ แตเนื่องจากความจําเปนของ

ภาคอุตสาหกรรม จึงยกเวนใหนําเขาขาวโพดและถ่ัวเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมมาใชในอุตสาหกรรมอาหาร

และอาหารสัตวได  

ท่ีประชุมรับทราบสถานภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและขอเท็จจริงรางพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

มติท่ีประชุม รับทราบสถานภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและขอเท็จจริงรางพระราชบัญญัติความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ สรุปผลการบริหารความเส่ียง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผนบริหารจัดการ

ความเส่ียง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๔.๑.๑  สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

นายธเนศฯ ผอ.ฝายประเมินผลองคกร เรียนท่ีประชุมวา  ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สวทช. ไดนําผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร ปงบประมาณ ๒๕๕๘  

ใหท่ีประชุมพิจารณา โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและใหนําผลการดําเนินงานตามแผนฯ มารายงานให 

ท่ีประชุมทราบตอไป 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. โดยมีผูอํานวยการ สวทช. เปน

ประธาน  และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ซ่ึงมี นายอาชว เตาลานนท เปนประธาน   

ไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร (ERM) ในปงบประมาณ ๒๕๕๘   

พบวา จากประเด็นความเสี่ยง ระดับ ERM ๑๒ รายการ สวทช. สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงไดตาม

เปาหมาย ๙ รายการ สวนท่ีเหลืออีก ๓ รายการ ยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ ประเด็นความเสี่ยง ๙ รายการ ท่ีดําเนินการไดตามเปาหมาย ประกอบดวย (๑) RES-1 

ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด(๒)  REO-1 พนักงานสายวิจัยและพัฒนาท่ีมี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญสูงออกจาก สวทช.  กะทันหันจํานวนมาก (๓) RES-2 การใชประโยชนของ

ผลงานวิจัยมีนอย (๔) REC-2 เสียชื่อเสียงจากพฤติกรรมของพนักงาน (๕) RES-3 ไมสามารถรับมือกับพิบัติ

ภัยธรรมชาติและอุบัติภัยขนาดใหญ (๖) REO-2 ผูบริหารสําคัญออกจาก สวทช. กะทันหันจํานวนมาก  

(๗) REO-3 ไมสามารถรักษาระดับขีดความสามารถของบุคลากร (๘) REC-3 เสียชื่อเสียงจากการใชประโยชน

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๘ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



ผลงานวิจัย และ (๙) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ สวนประเด็นความเสี่ยง 

๓ รายการท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย ประกอบดวย (๑) REF-1 เกิดวิกฤตดานงบประมาณจนไม

สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนกลยุทธ (๒) REO-4 ระบบ ICT ไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และ (๓) REO-5 ไมสามารถใชทรัพยากรหรือทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ท้ังนี้ สวทช. จะใช

ผลท่ีไดจากการประเมินขางตนมาประกอบในการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตอไป 

นอกจากผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (ERM) แลวคณะอนุกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงของ สวทช. ไดนําสรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในระดับศูนยแหงชาติ/

หนวยงานหลัก (SBU) และระดับโปรแกรม/กระบวนการหลัก (MPP) จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือใหความ

เห็นชอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ 

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๔.๑.๒ คูมือการบริหารความเส่ียงของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

นายธเนศฯ ผอ.ฝายประเมินผลองคกร เรียนท่ีประชุมวา  สวทช. ไดดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 รอบท่ี ๑ ในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบท่ี ๒ ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบท่ี ๓ ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงข้ึน 

เพ่ือใหผูปฏิบัติใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร  ซ่ึงคูมือฯ ดังกลาว ไดรับการ

เห็นชอบจาก กวทช. ในคราวการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

  จากผลการดําเนินการในรอบท่ี ๑  รอบท่ี ๒ และ รอบท่ี ๓ คณะกรรมการจัดการ

ความเสี่ยงของ สวทช. ไดเรียนรูประสบการณ และไดปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ใหมี

ความชัดเจนและครบถวนมากข้ึน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ เพ่ือใชเปนแนวทาง 

ในการดําเนินงานสําหรับป ๒๕๕๙ 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๔.๑.๓  แผนบริหารจัดการความเส่ียง ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

นายธเนศฯ ผอ.ฝายประเมินผลองคกร เรียนท่ีประชุมวา สวทช . ได กําหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework) ตามมาตรฐาน 

ISO 31000:2009 และเริ่มดําเนินการรอบแรกในปงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีขอบเขตการดําเนินงานเริ่มจาก

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๙ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



ความเสี่ยงระดับองคกร (ERM) ในปท่ี ๑ และขยายไปสูระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลักในปท่ี ๒ 

โปรแกรม/กระบวนการหลักท่ีสําคัญในปท่ี ๓ โดยมีเปาหมาย เพ่ือใหมีการนําระบบบริหารความเสี่ยง 

ไปปฏิบัติจนเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรในท่ีสุด 

ในการประเมิน วิเคราะห และจัดการความเสี่ยง  สวทช. ไดศึกษาแนวทางการบริหาร 

ความเสี่ยงขององคกรวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท้ังในประเทศ และตางประเทศท่ีมี

ลักษณะและพันธกิจใกลเคียงกับ สวทช. พบวา ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะตองมี Framework ในการ

วิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ เพ่ือพิจารณาสิ่งท่ีพึงกระทําและจุดออนท่ีตองดําเนินการแกไขเพ่ือประเมินโอกาส

ท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบท้ังกอน และหลังดําเนินการ และไดพบวา CSIRO (Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organization) ซ่ึงเปนหนึ่งในองคกรวิจัยท่ีใหญท่ีสุด ในประเทศ

ออสเตรเลีย และเปนองคกรท่ีมีพันธกิจใกลเคียงกับ สวทช. รวมถึง CSIRO ยังเปนองคกรสําคัญท่ีมีสวนรวม

ในการออกแบบมาตรฐาน ISO 31000:2009 ซ่ึงไดใชแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองคประกอบสําคัญในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร  

ซ่ึงแผนภาพนี้สามารถสรุปสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการในการควบคุม/ลดความเสี่ยงท่ีใชสื่อสารทําความ

เขาใจไดงายและมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น สวทช. จึงนําเครื่องมือดังกลาวมาประยุกตใชในการวิเคราะหสาเหตุ 

ผลกระทบ พิจารณาทางเลือก และกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงใชในการประชุม รายงาน 

ผลการปรึกษาหารือ สื่อสาร รวมกับคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ดวย  

และการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สวทช. กําหนดแผนการดําเนินการโดยใหเริ่ม

ดําเนินงาน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงบูรณาการ

เขากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะดําเนินการ

ทบทวนประเด็นความเสี่ยงดวยการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามแผน 

กลยุทธขององคกรควบคูไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธประจําป รวมท้ังกําหนดใหดําเนินการจัดทําแผน

บริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองคกร แลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ท้ังนี้ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สวทช. ไดดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแตการระบุความเสี่ยง 

(Risk identification), วิเคราะหความเสี่ยง (Risk analysis), ประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) และ

จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองคกร ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญของการดําเนินงาน

แตละข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดระบุ

ความ   เสี่ยง (Risk identification) ๙ รายการ ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ประกอบดวย ความเสี่ยง

ดานกลยุทธ (S: Strategic) ดานปฏิบัติการ (O: Operational) ดานการเงิน (F: Finance) และดานการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C: Compliance)  

๒. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)  ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ไดกําหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ๙ รายการ ไดแก 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๐ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด (๒) RES-2 การใชประโยชนของ

ผลงานวิจัยมีนอย (๓) REO-1 พนักงานสายวิจัยและพัฒนาท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญสูงออกจาก 

สวทช. กะทันหันจํานวนมาก (๔) REO-2 ผูบริหารสําคัญออกจาก สวทช.กะทันหันจํานวนมาก (๕) REO-3  

ไมสามารถรักษาระดับขีดความสามารถของบุคลากร (๖) REO-4 ระบบ ICT ไมสามารถใหบริการไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ (๗) REO-5 ไมสามารถใชทรัพยากรหรือทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  

(๘) REF-1 เกิดวิกฤตดานงบประมาณจนไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนกลยุทธ และ (๙) REC-1  

เสียชื่อเสียงจากการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ 

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 

สวทช. ไดพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยง (Likelihood*Impact) ของรายการความเสี่ยงท้ัง ๙ รายการ 

โดยใชเกณฑประเมิน ๘*๘ (รายละเอียดเกณฑระบุในคูมือบริหารความเสี่ยง ป ๒๕๕๙ หนา ๒๘-๓๖) มีผล

การประเมิน ดังนี้  

• ระดับคะแนน Very high สีแดง ๑ รายการ  คือ REF-1 เกิดวิกฤตดาน

งบประมาณจนไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนกลยุทธ   

• ระดับคะแนน High สีสม ๕ รายการ คือ (๑) REO-4 ระบบ ICT ไมสามารถ

ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ (๒) RES-2 การใชประโยชนของ

ผลงานวิจัยมีนอย  (๓) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบต่ํากวา

เปาหมายท่ีกําหนด (๔) REO-5 ไมสามารถใชทรัพยากรหรือทรัพยสินท่ีมีอยู

ใหเกิดประโยชนอยางคุมคา และ (๕) REO-1 พนักงานสายวิจัยและพัฒนาท่ี

มีประสบการณและความเชี่ยวชาญสูงออกจาก สวทช. กะทันหันจํานวนมาก  

• ระดับคะแนน Low สีเทา ๓ รายการ (๑) REO-3 ไมสามารถรักษาระดับขีด

ความสามารถของบุคลากร, (๒) REO-2 ผูบริหารสําคัญออกจาก สวทช.

กะทันหันจํานวนมาก และ (๓) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหารจัดการ

หรือกํากับดูแลกิจการ  

๔. การจัดระดับความเสี่ยง จากผลการประเมินระดับความเสี่ยง (Likelihood* 

Impact)  คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ 

ERM (ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีระบุในคูมือบริหารความเสี่ยง หนา ๓๙-๔๐) ของประเด็น

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๑ รายการ และความเสี่ยงระดับสูง (สีสม) ๕ รายการ สวนความเสี่ยงระดับ

ต่ํา (สีเทา) ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงกําหนดใหเปนความเสี่ยงท่ีอยูในระดับยอมรับความเสี่ยง

ไดภายใตกลไกการควบคุมเดิมท่ีมีอยูแลว บวกกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปจจุบัน ซ่ึงความเสี่ยง 

ในระดับนี้จะถือวากลไกการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบันสามารถดูแลระดับความเสี่ยงนี้ได  โดยใหเพ่ิมความ

ระมัดระวังในการดําเนินงานตามกลไกการควบคุมท่ีมีอยูตอไป แตตองมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง เพ่ือควบคุมไมใหระดับความเสี่ยงกลับมาสูงข้ึนจนเกินระดับท่ียอมรับได 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๑ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



๕. การบริหารจัดการความเสี่ยง เม่ือผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ใช 

Bow-Tie Diagram ในการวิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ กลไกการควบคุมเชิงปองกัน กลไกการควบคุมเชิง

แกไข และกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะตองพิจารณาแนวทาง 

วิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับใชจัดการความเสี่ยงดวยการวิเคราะหคาใชจายหรือตนทุนในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงกับประโยชนท่ีจะไดวาคุมคาหรือไม รวมกับผูเก่ียวของและเสนอผลการวิเคราะห 

ใหคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. พิจารณาอนุมัติดําเนินการ 

เม่ือคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. พิจารณาอนุมัติวิธีการ/มาตรการแลว 

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ไดนําขอมูลดังกลาวไปจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ

องคกร ตามแนวทางท่ีระบุในคูมือการบริหารความเสี่ยง สวทช. ป ๒๕๕๙  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ สวทช. ไดชี้แจงรายละเอียด ข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแตละระดับ 

รวมถึงการสรางวัฒนธรรมความเสี่ยงดานองคกร เพ่ือใหพนักงานในทุกระดับไดตระหนักและเขาใจ 

ความเสี่ยงของ สวทช. ใหท่ีประชุมรับทราบ 

นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ และ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีรายการความเสี่ยงท่ีเหมือนกันอยูหลายรายการ ซ่ึงความเสี่ยงบางตัว  

ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไมเคยอยูเขตสีแดง  แตมาอยูในเขตสีแดงในปงบประมาณ ๒๕๕๙  ดังนั้น สวทช. 

ควรท่ีจะมองความเสี่ยงเชิงกลยุทธท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะยาว  ไมใชมองเปนเพียงรายปเทานั้น  

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๔.๒ แนวทางการจัดตั้งสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  

นางสาวมรกตฯ ท่ีปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะประธานคลัสเตอรเกษตร 

และอาหาร และกรรมการบริหารคลัสเตอรทรัพยากร ชุมชน ชนบทและผูดอยโอกาส เรียนใหท่ีประชุมวา 

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ตั้งเปาหมายลดความเหลื่อมล้ําทางรายได ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนไทย ผลักดันใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง  เพ่ิมความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ เพ่ือนําไปสูความม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน นอกจากนี้ คําแถลงนโยบายของพลเอก

ประยุทธฯ นายกรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีใจความตอนหนึ่ง 

ท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดังขอความ “…ใหความสําคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและ

การสรางนวัตกรรม เพ่ือนําไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและ

พัฒนาในระดับภาคหรือกลุมจังหวัด เพ่ือใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๒ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



ไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยวิจัยของรัฐ 

และภาคเอกชน...”  

  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) ใหการสนับสนุนและดําเนินงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และถายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือสรางทุนทางปญญาแกเกษตรกร  โดยการทํางานในพ้ืนท่ี มีการสาธิตและปรับใชเทคโนโลยี

รวมกับพันธมิตร ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีผานมาเกิดผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมในการเพ่ิมรายได ยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตร ลดความเสียหายใหกับเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี   

แตความสําเร็จดังกลาวยังไมสามารถขยายผลไปสูคนกลุมใหญของประเทศไดเต็มท่ี ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการ

ขยายผลในวงกวาง  ในคราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ครั้งท่ี  

๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และรองนายกรัฐมนตรี  

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปนรองประธาน  สวทช. ไดเสนอโครงการนํารองถายทอดเทคโนโลยีสูชนบท

ระยะ ๒ ป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ตอท่ีประชุม และตอมารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)  

ไดมีขอสั่งการใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. จัดตั้ง “สถาบันการจัดการเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมเกษตร” เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการถายทอดเทคโนโลยีไปสูเกษตรกรอยางท่ัวถึง (Inclusive) 

ในระยะเวลาอันสั้น เปนการสรางธุรกิจใหม (New S-curve) ใหกับอาชีพเกษตรกร โดยสถาบันฯ มีวัตถุ 

ประสงคหลัก ดังนี้  

๑. เรงรัดใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอยางกวางขวางและท่ัวถึง 

เพ่ือใหเกิดการนํา วทน. ไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมรายได และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

๒. ใชเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อน เรงรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมชีวภาพใหม เชน เชื้อเพลิงชีวภาพ อาหารสุขภาพ โดยดําเนินการรวมกับเครือขายศูนยการ

เรียนรูท่ีมีอยูและธุรกิจสังคม (Social Business) เพ่ือนําไปสูการมีความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน  

๓. พัฒนาสมรรถนะ ความสามารถและกระบวนการเรียนรูของเกษตรกรและชุมชน 

เพ่ือนําไปสูการสรางภูมิคุมกันตนเอง การสรางนวัตกรรม และดึงดูดใหมีเกษตรกรรุนใหม 

๔. สรางและพัฒนาบุคลากรท่ีมีทักษะตลอดหวงโซ เชน เกษตรกรรุนใหม  ผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม และผูประกอบการท่ีเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เกิดการ

เชื่อมโยงระหวางผูผลิตผลิตผลเกษตรกับผูประกอบการแปรรูป  

นอกจากนี้  นางสาวมรกตฯ ไดนําเสนอ (๑) กลไกการทํางานของสถาบันฯ (๒) ผลลัพธของ

การดําเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (๓) งบประมาณในการดําเนินงานระยะเวลา ๕ ป  และ (๔)  ผลกระทบ 

ในระยะ ๕ ป และผลกระทบระยะยาว 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง “สถาบันการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร” เปนหนวยงานในสังกัดของ สวทช. มีผูบริหารระดับรองผูอํานวยการ 

สวทช. เปนผู กํากับดูแลการดําเนินงาน พรอมขอความเห็นชอบตอกรอบงบประมาณดําเนินการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๕๐๐ ลานบาท เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน

ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอสํานักงบประมาณตอไป 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๓ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็น ดังนี้  

๑. ควรมีการทํางานท่ีเชื่อมโยง/สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ท่ีมุงเนนการสรางรายไดใหกับ

ประชาชน ลดความเลื่อมล้ํ าทางสังคม และสรางอุตสาหกรรมอนาคต (New 

Industries)  

๒. ควรใชกระบวนการประชารัฐท่ีเนนการทํางานรวมกับภาคประชาชน ภาคธุรกิจและ

ภาครัฐเปนกลไกในการขับเคลื่อนการทํางาน  

๓. หากมีการนําเสนอการจัดตั้งสถาบันฯ ตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือผูกพันการจัดสรร

งบประมาณ ควรใชงบประมาณจาก Cluster fund  

นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา รูปแบบของ Social Enterprise ควรจะ 

ตองออกมาเปนรูปแบบบริษัทจํากัด  โดยเอกชนลงทุนรวมกับเกษตรกรหรือชุมชน และมีการจายเงินปนผล  

ใหเกษตรกรผูถือหุน นอกจากนี้ ควรนําเทคโนโลยีใหมๆ ไปฝกอบรมใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเพ่ือเพ่ิม

ชองทางการกระจายเทคโนโลยีไปสูเกษตรกร 

นายเขมทัตฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรจะใหความสําคัญเรื่อง Innovation 

Diffusion Process โดยใช Social System เปนตัวนําและเพ่ิมตัวคูณ  ซ่ึงจําเปนตองมีกระบวนการปรับ

วัฒนธรรมของเกษตรกร  พัฒนาชองทางการสื่อสารและการใชภาษาท่ีเกษตรกรเขาใจงาย 

นายโอฬารฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การจัดต้ังสถาบันฯ ดังกลาวยังขาดเรื่อง

ความชัดเจนของพันธกิจและภาระผูกพัน ซ่ึงจะตองมีความชัดเจนและตองตอบโจทยภาครัฐได ท้ังนี้

โครงสรางของสถาบันฯ จะตองมีความสัมพันธกับโครงสรางของรัฐ เอกชน และประชาชน และจะตองมีการ

วิเคราะหสิ่งท่ีสถาบันฯ จะเขาไปชวยเหลือ หรือเติมเต็มในสิ่งท่ีขาดไป  เพ่ือไมใหเกิดการทํางานท่ีทับซอนกับ

หนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ   

ประธานฯ มีความเห็นวา การจัดตั้งสถาบันฯ สามารถจัดตั้งไดโดยความเห็นชอบของ 

ท่ีประชุม กวทช. ท้ังนี้ ควรนําเสนอในลักษณะ “โครงการ” ระยะเวลา ๕ ป ท่ีบริหารจัดการโดยสถาบันฯ   

ตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป  

นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีขอสังเกต ดังนี้  

๑. การนําเทคโนโลยีไปใชในการภาคเกษตรนอกจากการสรางมูลคาเพ่ิม สรางตลาดใหม  

ควรใหความสําคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลัก เชน ขาว  

มันสําปะหลัง และออย ซ่ึงจะชวยเพ่ิมผลกระทบใหสูงข้ึน 

๒. วัตถุประสงคของสถาบันฯ จะตองมีความชัดเจน มีตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลจากการ

ดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม   เชน ผลิตภาพตอพ้ืนท่ี  มูลคาเพ่ิมตอพ้ืนท่ี  การใช

ทรัพยากร (ดิน น้ํา) ตอหนวยพ้ืนท่ีท่ีลดลง ซ่ึงอาจสะทอนไดดีกวาการใชสัดสวนตอ 

GDP ท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะอาจไดรับอิทธิพลจากราคาสินคาเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน หรือสัดสวน

ของ GDP สาขาอ่ืนลดลง    

๓. วิธีการทํางานใหบรรลุผลเปนปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสําคัญ  จึงควรมีการหารือและ

การวางแผนทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๔ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสม

และการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนเปนเรื่องท่ีสําคัญ ท้ังนี้ จะตองมีเทคนิคและวิธีการทํางานกับ

เกษตรกรในลักษณะ Social Enterprise ซ่ึงจะชวยทําใหการถายทอดเทคโนโลยียั่งยืนข้ึน 

นายวีระชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา ภาคเกษตรมีความเก่ียวของกับ

ประชาชนจํานวนมาก ท้ังนี้  มีขอเสนอใหดําเนินการวมกับปราชญชาวบาน ซ่ึงเปนผูท่ีเกษตรกรใหการ

ยอมรับมาก 

ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ การจัดตั้ง  

"สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร"  เปนหนวยงาน สังกัด สวทช. ในระดับเดียวกับศูนย

บริหารจัดการเทคโนโลยี และกํากับดูแลโดยผูบริหารระดับรองผูอํานวยการ สวทช.  อีกหนึ่งทาน โดยมี

โครงสรางการบริหารตามเอกสารประกอบการประชุม ท้ังนี้  ใหจัดทําขอเสนอ "โครงการการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร" เสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินงานของโครงการดังกลาว 

มติท่ีประชุม   

๑. เห็นชอบในหลักการ การจัดต้ัง "สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร"  เปนหนวยงาน 

สังกัด สวทช. ในระดับเดียวกับศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี และกํากับดูแลโดยผูบริหารระดับ

รองผูอํานวยการ สวทช.  อีกหนึ่งทาน  โดยมีโครงสรางการบริหารตามเอกสารประกอบการ

ประชุม ท้ังนี้  ใหจัดทําขอเสนอ "โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร" เสนอตอ 

ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณใน การดําเนินงาน

ของโครงการดังกลาว 

๒. ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

๔.๓ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕ .๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ในวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓  อาคาร สวทช. 

โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน  

๓ รายการ คือ  (๑) การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนตไฟฟาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสําหรับประเทศ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๕ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



ไทย (๒) วารสารเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับท่ี ๗๘ : เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘  และ  

(๓) วารสารเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีวัสด ุฉบับท่ี ๗๙ : เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘                    

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒ ขาว และขาวประเภท 

สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๘ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

  

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๖ จาก ๑๘ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



 
สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  • รับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและ 

ขอเท็จจริงรางพระราชบัญญัติความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

• รับทราบสถานภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและ

ขอเท็จจริงรางพระราชบัญญัติความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 

  

๔.๑ สรุปผลการบริหารความเสี่ยง สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยง สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ 

๔.๑.๑ สรุปผลการบริหารจัดการความ

เสี่ยง สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ 

๔.๑.๒ คูมือการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๔.๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

• เห็นชอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

• เห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

• เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของ 

สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  

๔.๒ แนวทางการจัดตั้งสถาบันการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

• เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้ง "สถาบันการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร"  เปนหนวยงาน สังกัด 

สวทช. ในระดับเดียวกับศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี 

และกํากับดูแลโดยผูบริหารระดับรองผูอํานวยการ 

• จัดตั้ง “สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกษตร” เปนหนวยงาน สังกัด 

สวทช. ในระดับเดียวกับศูนยบริหารจัดการ 

เทคโนโลยี และกํากับดูแลโดยผูบริหาร

• ผอ.ฝายอาวุโส ฝายกลยุทธ

บุคคลและพัฒนาองคกร 

• ผอ.ฝายบริการทรัพยากร

บุคคล 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)                                      หนา ๑๗ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 



 
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

สวทช.  อีกหนึ่งทาน  โดยมีโครงสรางการบริหารตาม

เอกสารประกอบการประชุม ท้ังนี้  ใหจัดทําขอเสนอ 

"โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร" 

เสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน

ของโครงการดังกลาว 

 

 

• ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

ระดับรองผูอํานวยการ สวทช.  อีกหนึ่งทาน  

โดยมีโครงสรางการบริหารตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

• จัดทําขอเสนอ “โครงการการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร” ตอท่ี

ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบและจัดสรรงบประมาณรองรับ

การดําเนินงานของโครงการ  

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 

 

 

• ผอ.ฝายนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณ 

 

 

 

• ผพว. 

๔.๓ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  

ในวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา 

๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓  อาคาร 

สวทช. โยธี 

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ (รับรอง)                                      หนา ๑๘ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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