
 
 

1 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีผ่านมา 

และค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. 

..................................................................................................................... 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร 
  พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  
25 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้รัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม ของประเทศทั้งระบบ เพ่ือสร้างความรู้น าไปใช้ ก าหนดนโยบายสาธารณะ และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ ตลอดจนความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์  
แผนบุคลากร งบประมาณ และกฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแบ่งประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
ออกเป็น 6 ประเภท 1) หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2) หน่วยงานด้านการให้ทุน 3) หน่วยงานที่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบ
และบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5) หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
และหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว และ 6) หน่วยงานด้านอ่ืนตามที่สภานโยบายก าหนด  

สวก. มีพันธกิจหลักที่สอดคล้องตามความในมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และจัดอยู่ในประเภท “หน่วยงานด้านการให้ทุน” ซึ่งการจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ต้องเตรียมการเพ่ือรองรับการด าเนินงานภายใต้ระบบของหน่วยงานให้แบ่งเป็น 1) ค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่มิใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
โครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อส านักงบประมาณได้โดยตรง และ 2) ค าของบประมาณเพ่ือโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. ก าหนด โดยพิจารณาค าขอและผลการด าเนินการของหน่วยงานในปีที่ผ่านมาประกอบการ
จัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณของหน่วยงาน ดังนั้น จึงถือเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากการด าเนินงานในระบบเดิม
เข้าสู่ระบบใหม่ ที่มีการบูรณาการงานเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีผ่านมาและค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 

สวก. ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) มีการทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นประจ า และปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ และแผนการ
ด าเนินงานด้านการเงินของ สวก. ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สวก. ใช้งบประมาณในการด าเนินงานจาก 3 ส่วน คือ  
เงินทุนของ สวก. งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
(ต่อเนื่องจากปี 2560-2561) ซึ่งการด าเนินงานของ สวก. สามารถจ าแนกภารกิจส าคัญออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 2) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
การเกษตร และ 3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ผลการ
ด าเนินงานสรุปได ้ดังนี้ 
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 1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
 1.1 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2562 สวก. ก าหนดแผนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยตามกรอบการสนับสนุน 
ทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. และการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบวงเงิน จ านวน 620 ล้านบาท โดยเน้นการก าหนดโจทย์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับ
มาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ 
Selected Topics ซึ่งพันธกิจที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตรนี้ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
สวก. ได้อนุมัติทนุสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 244 โครงการ งบประมาณรวม 535.428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.36 
ของแผนงานทั้งปี (620 ล้านบาท) แบ่งเป็น (1) การสนับสนุนทุนตามแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ จ านวน 202 โครงการ เป็นเงิน 394.356 ล้านบาท (2) การสนับสนุนทุนภายใต้กรอบการวิจัยการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. และเงินจากแหล่งอ่ืนๆ จ านวน 42 โครงการ เป็นเงิน 141.072 ล้านบาท 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยของ สวก. ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

กรอบการวิจัย 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ผลการอนุมัติทุน 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ร้อยละ
ผลเทียบ

แผน โครงการ ล้านบาท 
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ (7 กลุ่มเรื่อง) 
396.804 202 394.356 99.38 

1) ข้าว 40.000 21 44.896  
2) ปาล์มน้ ามัน 30.000 13 23.680  
3) สมุนไพร อาหารเสริมและสปา 80.000 44 84.000  
4) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและการค้า 70.000 31 65.748  
5) พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) 76.000 46 77.693  
6) สัตว์เศรษฐกิจ 60.804 24 57.285  
7) การบริหารทรัพยากรน้ า 40.000 23 41.055  

2. เงินทุน สวก. และเงินจากแหล่งอื่นๆ 223.196 42 141.072 63.21 
2.1 กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. 124.254 15 42.130 33.91 

2.1.1 กรอบการวิจัยของ สวก.  12 36.268  
1) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร  12 36.268  

2) การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง     

3) การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร     

กรอบการวิจัย 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ผลการอนุมัติทุน 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ร้อยละ
ผลเทียบ

แผน โครงการ ล้านบาท 

4) การวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม     

5) การวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ กษ.     

2.1.2 การสนับสนุนทุนเพื่อการขยายผลโครงการ  3 5.862  
2.2 การสนับสนุนทุนวิจัยโดยหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก 26.597 1 26.597 100 
1) การสนับสนุนทุนตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้าน 26.597 1 26.597  
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เศรษฐกิจ 
2.3 เงินคงเหลือ วช. 72.345 26 72.345 100 
1) ข้าว ปี 2561 22.866 12 22.866  
2) ปาล์มน้ ามัน ปี 2560 5.818 1 5.818  
3) ปาล์มน้ ามัน ปี 2561 15.025 6 15.025  
4) สัตว์เศรษฐกิจ ปี 2561 28.637 7 28.637  

รวมงบประมาณ 620.000 244 535.428 86.36 

1.2 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

สวก. ได้ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จ านวน 70 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 118.64 ของแผนงานการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ณ สิ้นไตรมาส 3  (59 โครงการ) และ
ร้อยละ 87.50 ของแผนงานทั้งปี (80 โครงการ) ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ค าปรึกษา
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวก. ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

ประเภท แผนทั้งปี (โครงการ) 
ผล ณ สิ้นไตรมาส 3 

(โครงการ) 
ร้อยละผล 
เทียบแผน 

1. เชิงนโยบาย 
45 

7 15.56 
2. เชิงสาธารณะ 36 80.00 
3. เชิงพาณิชย ์ 35 27 77.14 

รวม 80 70 87.50 

1.3 การยื่นค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

ได้ด าเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย จ านวน 86 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 318.52 
ของแผนงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 (27 ค าขอ) และร้อยละ 238.89 ของแผนงานทั้งปี (36 ค าขอ) รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 3 
ตารางท่ี  3  การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30    

 มิถุนายน 2562) 

 
  

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
แผนทั้งป ี
(ค าขอ) 

ผล ณ สิ้นไตรมาส 3  
(ค าขอ) 

ร้อยละผล 
เทียบแผน 

1. สิทธิบัตร  
36 

4   11.11 
2. อนุสิทธิบัตร  73 202.78 
3. ลิขสิทธ์ / อ่ืนๆ 9   25.00 

รวม 36 86 238.89 
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2.  ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  
ปีงบประมาณ 2562 สวก. ก าหนดแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

การเกษตร รวม 60 ทุน/โครงการ/หลักสูตร ซึ่งพันธกิจที่ 2 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทั้งนั กวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยใน
ปัจจุบัน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
สวก. ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จ านวน 57 ทุน/โครงการ/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 81.43 
ของแผนงานทั้งปี (70 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 6 

ทั้งนี้ สวก. ได้ริเริ่มให้มีการสนับสนุนทุนใหม่ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ปี 2562 ได้แก่ 
ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสืบสาน ร.9 เพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยก าหนดให้มีการอนุมัติทุนจ านวน 30 ทุนในปี 
2562 ซึ่งสามารถอนุมัติทุนเรียบร้อยแล้วจ านวน 18 ทุน คิดเป็นร้อยละ 60 และ สวก. ได้จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความช านาญ และศักยภาพในการท างานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพมากขึน้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านงานวิจัยร่วมกัน รวม 14 หลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ 116.67 ของแผนทั้งปี 12 หลักสูตร 

ตารางที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 รอบไตรมาสที่ 3 

ประเภททุน แผนทั้งป ี
ผล ณ สิ้น 
ไตรมาส 3 

ร้อยละผล 
เทียบแผน 

1. ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี (ทุน) 15  18*  120.00% 
2. ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกยีรตสิืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (ทุน) 30** 18 60.00% 
3. ทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยั ณ ต่างประเทศ (ทุน) 10 8 80.00% 
4. ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน) 14 13 108.33% 
5. ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย (ทุน)  9 0 0.00% 
6. การจัดฝึกอบรมโดยสวก.(หลักสูตร) 12 14 116.67% 
 รวม 60 71 118.33% 

หมายเหตุ :   * เน่ืองจากมีผู้สละสิทธิ์จากทุนท่ีได้รับในปี 2560 จ านวน 3 ทุน คณะกรรมการ สวก. ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 20 
มีนาคม 2562 จึงเห็นชอบเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 3 ราย 

     ** คณะกรรมการ สวก. ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบการสนับสนุนทุนปริญญาตรี 
เฉลิมพระเกียรติสืบสาน ร.9 เพิ่มเติมในปี 2562 และในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 เห็นชอบผู้มี
สิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 18 ราย 

3.  ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
ในปีงบประมาณ 2562 สวก. ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานและเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเผยแพร่ความรู้  
ด้านการเกษตรเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนา
ระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการวิจัยการเกษตรของประเทศ 2) การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ภาคการเกษตรด้วย ICT 3) การพัฒนาและเพ่ิมจ านวนคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร 4) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร 5) การผลิตและเผยแพร่ Motion Graphic ด้านการเกษตรในรูปแบบ
เข้าใจง่าย 6) การพัฒนาระบบ Data Analytic หรือระบบ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการ 7) การจัดท า E-Book เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ และ 8) การให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
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การเกษตร และฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ ซึ่งพันธกิจที่ 3 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
และสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
สวก. ได้ด าเนินการรวม 8 กิจกรรม ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 98.32 ของแผนงานทั้งปี  รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่  5  การด าเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2561 –  
30 มิถุนายน 2562) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 
ร้อยละ 

ความคืบหน้า 
1. การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล

การวิจัยการเกษตรของประเทศ 
    ตัวชี้วัด จ านวนหน่วยงานท่ีมี 
              การเชื่อมโยงข้อมูล 
              เพิ่มเติม 5 หน่วยงาน 

1. คัดเลือกหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่  
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้        
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6) มหาวิทยาลัยมหิดล และ 7) มหาวิทยาลัย     
แม่ฟ้าหลวง 

2. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการ
เชื่อมโยง/น าเข้าข้อมูล และเชื่อมโยง/น าเข้าข้อมูล 

3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีคัดเลือกเพื่อเชื่อมโยง/น าเข้าข้อมูล 
4. อยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือส าหรับเชื่อมโยงและน าเข้าข้อมูลของ

หน่วยงานท่ีคัดเลือก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 4 

80.00% 

2.  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตร
ด้วย ICT 

    ตัวชี้วัด  จ านวนองค์ความรู้  
    1 องค์ความรู้/ชิ้นงาน 

1. คัดเลือกหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 1 หน่วยงาน คือ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีได้รับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้
การเกษตรและงานวิจัย 

3. จัดท าองค์ความรู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรูปอิเลคทรอนิกส์  
4. น าองค์ความรู้ด้านการเกษตรขึ้นเผยแพร่ผ่านช่องทางของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียบร้อยแล้ว 

100.00% 

3.  การพัฒนาและเพิ่มจ านวน
คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร 
    ตัวชี้วัด  จ านวนคลังข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้น  
               8 ชนิด 

1.   รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเติม โดยคัดเลือกจากชนิด
สินค้าการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ตามมาตรการส่งเสริม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 9 ชนิด คือ 1) เงาะ 2) มะนาว 3) มะละกอ         
4) ลองกอง 5) ส้มโอ 6) ส้มเขียวหวาน 7) กาแฟ 8) ฝรั่ง และ 9) มะพร้าว 

2.   ค้นคว้าข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อน ามาจัดท าและเผยแพร่ 
3.   ด าเนินการจัดท าคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเติม จ านวน 9 ชนิด  พร้อมท้ังปรับปรุง

คลังข้อมูลวิจัยการเกษตรเดิม จ านวน 27 ชนิด  ให้มีความเป็นปัจจุบัน  
รวมมีจ านวนคลังข้อมูลเกษตรทั้งสิ้น 36 ชนิด 

4.   ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคลังข้อมูลเกษตรท้ัง 9 ชนิด และ 
น าขึ้นเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของ สวก. รวมถึงช่องทาง Social Network  
อาทิ Facebook, Line เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

100.00% 
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 
ร้อยละ 

ความคืบหน้า 
4. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กร 

    ตัวชี้วัด Software/Applications 
1 ระบบ 

1. ศึกษาปัญหาจากระบบเก่าและวางแผนการพัฒนาระบบ 
2. ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการการประชุมใน Calendar ผ่าน 

Applications Zimbra 
3. ด าเนินการทดสอบระบบ และจัดอบรมผู้ใช้งาน 
4. ด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
5. เริ่มเปิดให้เจ้าหน้าท่ีทดลองใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว 
6. ประกาศใช้ระบบอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว 

100.00% 

5.  การผลิตและเผยแพร่ Motion 
Graphic ด้านการเกษตรใน
รูปแบบเข้าใจง่าย 

    ตัวชี้วัด จ านวนสื่อแอนนิเมชั่น  
   10 เรื่อง 

1. รวบรวมองค์ความรู้ทางการเกษตรเบื้องต้น จ านวน 10 เรื่องๆ คือ             
1) ต้นแบบการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด 2) การผลิตล าไยนอกฤดูคุณภาพ  
3) เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ ามันปาล์ม 4) การผลิตมังคุดหูเขียวคุณภาพ  
5) การใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้ 6) แนวทางใหม่
ในการควบคุมโรคตายพรายและหนอนเจาะล าต้นกล้วยโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ 
7) เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา 8) ต ารับเสปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปาก
จากมะแขว่น 9) ระบบเทปน้ าหยด และ 10) ระบบเตือนภัยดินถล่ม     

2. จัดท า Script และ storyboard และน า Info Graphic มาผลิตเป็น Motion 
Graphic  

3. ตรวจสอบความถูกต้องและน า Motion Graphic ท้ัง 10 เรื่อง ขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ สวก. รวมท้ังช่องทาง Social Network อาทิ FB, Line  เรียบร้อยแล้ว 

100.00% 

6. การพัฒนาระบบ Data Analytic 
หรือระบบ Artificial Intelligence 
(AI) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

    ตัวชี้วัด Applications 1 แอพ 

1. ศึกษาระบบสารสนเทศในส่วนท่ีจะพัฒนาเพิ่ม โดยรวบรวมค าถามผ่านช่องทาง 
Line, Facebook, Mail support 

2. น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ Chat Bot ส าหรับใช้ในการ ถาม-ตอบ
ข้อมูลต่างๆ 

3. ทดสอบและปรับปรงุระบบให้มีความสมบูรณ์ รวมท้ังเพิ่มระบบในการค้นหาข้อมูล 
4. เชื่อมต่อระบบ Bot เข้า Applications Line 
5. น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน Applications และเปิดใช้งานระบบเมื่อวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 

100.00% 

7. การจัดท า e-Book เพื่อเผยแพร่สู่ 
    สาธารณะ 
    ตัวชี้วัด  จ านวน e-Book  
              10 เรื่อง 

1. คัดเลือกข้อมูลพร้อมจัดท าเป็นรูปแบบ e-Book จ านวน 11 เรื่อง คือ  
1) คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ าตาลและมวลน้ าตาล  
2) ผลงานวิจัยภายใต้งานวิจัย มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนา

ประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามัน ปี 2558  
3) สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมท่ียั่งยืน 
4) ARDA’s IP for Utilization จากเกษตรสู่นวัตกรรม 
5) คู่มือเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น AlRO 1 
6) คู่มือโภชนาการท่ีเหมาะสมส าหรับนักกีฬาในประเทศไทย 
7) คู่มือการใช้ประโยชน์จากบุก 
8) ยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืน : จาก

สวนปาล์มสู่ตลาดโลก 
9) คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าระบบเทปน้ าหยดเพื่อการเกษตร

ชุมชนออนใต้ 
10) 30 เมนูสร้างสรรค์จากมันเทศ 

110.00% 
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 
ร้อยละ 

ความคืบหน้า 
11) อาหารนุ่ม เมนูอร่อย เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย 

2. จัดท าเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ ในรูป e-Book และน าขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 
www.arda.or.th เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

8. การให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   การวิจัยการเกษตร และฐานความรู้ 
   การเกษตรต่างๆ  
    ตัวชี้วัด   

1. จ านวน IP หรือจ านวนครั้ง
รวมในการเข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลต่างๆ 720,000 IP 

2. สัดส่วนจ านวน IP ของ
ผู้ใช้บริการนานกว่า 30 วินาที
เทียบกับจ านวน IP หรือ
จ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้
บริการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 
10 (72,000 IP) 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 มีดังน้ี 
1.  จ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลต่างๆ มีจ านวน

รวม 670,785 IP คิดเป็นร้อยละ 93.16 ของแผนงานท้ังปี 
2.  จ านวน IP ของผู้ใช้บริการนานกว่า 30 วินาที มีจ านวนรวมท้ังสิ้น 93,605 IP

คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของจ านวน IP รวมในการเข้าใช้บริการท้ังหมด โดย 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 139.50 ของแผนงานท้ังปี 

96.58% 

ความคืบหน้าเฉลี่ย 98.32% 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ของ สวก. ในปีงบประมาณ 2562 ณ  
สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ 46 กิจกรรม 99 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 3 มีการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 71 ตัวชี้วัด และประเมินผลในช่วงไตรมาส 4 จ านวน 28 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ณ 
สิ้นไตรมาส 3 พบว่า สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานและสูงกว่า/เร็วกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้รวม 93 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 93.94 และต่ ากว่า/ช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 6 ตัวชี้วัด อาทิ จ านวนการสนับสนุนทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็น
เลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย การจัด Internal Audit การจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 
6.06 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6  

ตารางท่ี 6  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 
30 มิถุนายน 2562) 

รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(ตัวชี้วัด) 

รวม 
(ตัวชี้วัด) 

ร้อยละ 

สูงกว่า/เร็วกว่าแผน 27 8 10 22 67 67.68% 
เป็นไปตามแผน 7 - 2 17 26 26.26% 
ต่ ากว่า/ช้ากว่าแผน 1 2 - 3 6  6.06% 

รวม 35 10 12 42 99 100.00% 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก 

1) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3   
(1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  พบว่า  สามารถสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ได้สูงกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้มาก 
เนื่องจากส านักงานมีการประกาศกรอบวิจัยและวางแผนการสนับสนุนทุนวิจัยที่รวดเร็วและติดตามการด าเนินงานอย่าง
ละเอียดมากขึ้น รวมทั้งมีการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO-9001 ท าให้สามารถพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด รวมทั้งมีการจัดพิธีลงนามสัญญารับทุน รับฟังค าชี้แจง และแนวทางการด าเนินโครงการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 และวันที่ 8 มีนาคม 2562 ท าให้สามารถจัดท าสัญญาโครงการวิจัยได้
รวดเร็ว ส่งผลให้ผลการด าเนินงานเร็วกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 มีการอนุมัติสนับสนุนทุน
โครงการวิจัยรวมทั้งสิ้นจ านวน 244 โครงการ งบประมาณรวม 535.428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.36 ของแผนงาน
ทั้งปี (620 ล้านบาท) 

การบริหารจัดการโครงการวิจัยและการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562 
ณ สิ้นไตรมาส 3  (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  สวก. สามารถผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จ านวนรวม 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 118.64 ของแผนงาน ณ สิ้น  
ไตรมาส 3 (59 โครงการ) และร้อยละ 87.50 ของแผนงานทั้งปี (80 โครงการ) และมีการยื่นขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยการเกษตร จ านวน 86 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 318.52 ของแผนงาน ณ สิ้น  
ไตรมาส 3 (27 ค าขอ) และร้อยละ 238.89 ของแผนงานทั้งปี (36 ค าขอ) ซึ่งการด าเนินงานในภาพรวมเร็วกว่าแผนที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงไตรมาส 1-3 สวก. มีการเปิดตัวเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามันและ
อาหารฯ จ านวนมาก จึงเร่งรัดด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มากกว่า
แผนที่ก าหนด 
 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1.  ปีงบประมาณ 2562 เป็นปีแรกที่ สวก. ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ิมเติม ซึ่งจะต้องมีการ

เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายรัฐบาล 100% ส่งผลให้ สวก. ต้องวางแผนการอนุมัติสนับสนุนทุน
วิจัย และการควบคุมให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปงวดงานที่ก าหนดไว้ตามสัญญารับทุน 

2.  การสนับสนุนทุนวิจัยในส่วนของกรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. 
ยังต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางแก้ไข 
1.  เร่งจัดท าสัญญาสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุน โดยควบคุมระยะเวลาด าเนินงาน

หลังจากการอนุมัติทุนวิจัยให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2.  เร่งรัดการพัฒนาข้อเสนอโครงการและอนุมัติทุนในส่วนของ สวก. โดยการสนับสนุนทุนวิจัยตาม

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ กษ. รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือสนับสนุน
ทุนวิจัย 

3.  ก าหนดทีมงานเพ่ือเร่งรัดและติดตามการด าเนินงานโครงการอย่างเข้มข้นเพ่ือให้การด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4.  วางแผนการอนุมัติทุนปี 2563 ล่วงหน้า เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 
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2) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 

การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้น 
ไตรมาส 3  (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  พบว่า สวก. ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
การเกษตร จ านวน 71 ทุน/โครงการ/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 118.33 ของแผนงานทั้งปี (60 ทุน/โครงการ/
หลักสูตร) ซึ่งทุนที่สนับสนุน ณ สิ้นไตรมาส 3 ประกอบด้วย การสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ
ทรงครองราชย์ 70 ปี จ านวน 18 ทุน ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จ านวน 8 ทุน ทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จ านวน 13 ทุน และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 14 หลักสูตร นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริหาร สวก. ได้อนุมัติการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยเพ่ิมเติมอีก 1 ประเภท คือ ทุนสนับสนุน
โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเป้าหมายการสนับสนุนทุนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็น Smart Farmer ที่
จบการศึกษาระดับ ปวส. โดยในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 มีการอนุมัติทุนดังกล่าวจ านวน  18 ทุน คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย (30 ทุน/ปี) 

นอกจากนี้ สวก. ยังได้มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบ
ถึงผลที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว โดยผล ณ สิ้นไตรมาส 3 พบว่า ผู้รับทุนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
สายงานในช่วงเวลาที่ก าหนดเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ มีสัดส่วนร้อยละ 82 (41 คน จาก 50 
คน) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. การด าเนินงานในส่วนของการสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย รวมทั้งการจัด

ฝึกอบรม ยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

แนวทางแก้ไข 
1. เร่งรัดการด าเนินงานในส่วนของการสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย รวมทั้ง

การจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  

3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร  

การด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ ผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)  พบว่า สวก. ด าเนินงาน
ตามกระบวนงาน/ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนงานจ านวน 8 กิจกรรม โดยมีผลความคืบหน้าของการด า เนินงานเป็นไป
ตามแผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของแผนงานทั้งปี 

การเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการเกษตรและผลการด าเนินงานต่างๆ ของ สวก.      มีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การพัฒนาระบบ Data 
Analytic หรือระบบ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงมีการเพ่ิมช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ต่างๆ ผ่าน Social Network ต่างๆ ซึ่งจัดว่าเป็นการพัฒนาการด าเนินงานของ
ส านักงานให้มีความทันสมัย และสอดรับกับนโยบายยุคดิจิทัลของประเทศ 
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สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1. องค์ความรู้ด้านการเกษตร และผลงานต่างๆ ของ สวก. ยังต้องมีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางแก้ไข 

1. เผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่แล้วเสร็จให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้ง น าเทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่แพร่หลาย เกิดการใช้ประโยชน์มาก
ขึ้น 

2. วิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าใช้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
การเกษตร และฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต 

3. พัฒนารูปแบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและขยายผลสู่
กลุ่มอ่ืนๆ 

4) ด้านการบริหารจัดการภายใน  
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ 

อาทิ การบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สวก. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ สวก. การทบทวนแก้ไข
ข้อบังคับ ระเบียบ สัญญาของส านักงาน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดของ สวก. การ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ การพัฒนาระบบคุณภาพการด าเนินงาน การบริหารจัดการเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางการเงินของ สวก. เป็นต้น ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 สิ้นไตรมาส 3  (1 ตุลาคม 2561 – 
30 มิถุนายน 2562)  พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้มีเพียงบางกิจกรรมที่มี
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีการเลื่อนก าหนดการตามความเหมาะสม/จ าเป็น ซึ่ง
จ าเป็นต้องเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนต่อไป 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1. การด าเนินงานบางกิจกรรมยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

แนวทางแก้ไข 
1. เร่งรัด ติดตาม การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน

ที่ก าหนด 
 


