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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั  
ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร ผลการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา 

และค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบนั 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) หรือ สวก. 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 
..................................................................................................................... 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวก. มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ดังนี ้
1. การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ สวก. เพื่อยกระดับวุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Government Maturity Model) ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ 
การก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผัน 

(Disruptive Technology) ส่งผลให้รูปแบบการสื่อสาร และการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป สวก. จึงเตรียมความ
พร้อมด้านการบริหารงานต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริการ และกระบวนงานภายใน สวก. แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลการสนับสนุนทุนวิจัย เช่น ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (Electronic Project Management System - 
EPMS) และระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย (Personal Development Management System - PDMS) และ     
2) ระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์กร เช่น e-Payment, e-Monitoring และ           
e-HR เป็นต้น ทั้งนีเ้พื่อยกระดับวุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Model) ในการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป 

2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน 
ววน.) 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้รัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี       
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ เพื่อสร้างความรู้น าไปใช้ก าหนดนโยบายสาธารณะ และการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับความสามารถในการผลิตและ
การบริการ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
ทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนบุคลากร งบประมาณ และกฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เห็นชอบการจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณดังกล่าว รวมทั้งการปรับรายละเอียดงบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องตามนัย พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562  

ทั้งนี้  พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ซึ่ งประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มาตรา 17 ระบุว่า 
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มาตรา 17 ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดท าค าของบประมาณ 
ดังต่อไปนี ้

1) ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่มิใช่โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อส านักงบประมาณได้โดยตรง และให้ส านัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วย 

2) ค าของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
ให้เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. ก าหนด และให้ 
กสว. พิจารณาค าขอและผลการด าเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุน
ให้เป็นงบประมาณของหน่วยงานนั้น 

จากมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ดังกล่าว 
ส่งผลต่อการเสนอของบประมาณของ สวก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน
ของระบบการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ ระบบ ววน.  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวก. 
ยังคงเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับการสนับสนุนทุนวิจัยผ่านส านักงบประมาณโดยตรง
เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุน กสว. เพิ่มเติมในส่วนของ
แผนงาน Flagship เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ทั้งนี้ เนื่องจากความล่าช้าในกระบวนการทางนิติบัญญัติ ท า
ให้การพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความล่าช้า สวก. จึงต้อง
บริหารจัดการงบประมาณโดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวก. 
ด าเนินการยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 โดยงบประมาณด้านการวิจัยจะขอผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อเสนอต่อ กสว. พิจารณาต่อไป  

ทั้งนี้ สวก. ได้รับมอบหมายให้เป็น “หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program 
Management Unit , PMU)” 1 ใน 7 หน่วยงาน จัดเป็นความท้าทายใหม่ของ สวก. ในการพัฒนาความร่วมมือ
และด าเนินงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน PMU อื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการทุน
วิจัยภายใต้ระบบใหม่ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ให้ประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบโจทย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม และสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าเมื่อโครงการวิจัยแล้วเสร็จจะมีผู้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง 

ผลการปฏิบัตงิานตามภารกิจหลักที่ผ่านมาและค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบนั 

สวก. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระยะ 
3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติการและงบประมาณ สวก. ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 
สวก. ได้รับอนุมัติงบประมาณส าหรับใช้ในการด าเนินงานจาก 2 แหล่งทุน คือ 1) เงินทุนของ สวก. และ                
2) งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ สวก. ด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 2) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
และ 3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ผลการด าเนินงานสรุปได้ 
ดังนี ้
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1) พันธกิจที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

1.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 สวก. มีแผนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก.  และการสนับสนุนทุนตามแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ จ านวน 481.698 ล้านบาท ซึ่งพันธกิจที่ 1 มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธภิาพ 

 ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) สวก. 
ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 97 โครงการ งบประมาณรวม 172.620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
215.78 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (80.000 ล้านบาท) และร้อยละ 35.84 ของแผนงานทั้ งปี (481.698  
ล้านบาท) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยของ สวก. ปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 

กรอบการวิจัย 
แผนทั้งป ี

(ลบ.) 
แผนไตรมาส 1 

(ลบ.) 

ผลไตรมาส 1 ร้อยละผล
เทียบแผน 
ไตรมาส 1 

ร้อยละผล 
เทียบแผน

ทั้งป ี
โครงการ ลบ. 

1. กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
   การเกษตรของ สวก. 

281.698 - 10 19.469 - 6.91% 

1) เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)  - 10 19.469 - 6.91% 
2. การสนับสนุนทุนตามแผนงานวิจัยมุ่งเป้า 
   ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
   (7 กลุ่มเรื่อง) 

200.000 80.000 87 153.151 191.44% 76.58% 

1) ข้าว  28.800  - 10 19.871 - 69.00% 
2) ปาล์มน้ ามัน  18.000 - 4 5.603 - 31.13% 
3) สมุนไพร อาหารเสริมและสปา  31.500 - 21 27.353 - 86.83% 
4) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัย

ส าหรับผู้บริโภคและการค้า  
31.500 

- 
6 

29.596 - 93.96% 

5) พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)  33.300 - 25 33.300 - 100.00% 
6) สัตว์เศรษฐกิจ 28.800 - 7 15.488 - 53.78% 
7) การบริหารทรัพยากรน้ า        28.100 - 14 21.940 - 78.08% 

รวม 481.698 80.00 97 172.620 215.78% 35.84% 

1.2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) สวก.  
ได้ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ 
และเชิงพาณิชย์ จ านวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 233.33 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 ( 15 โครงการ) และ 
ร้อยละ 39.77 ของแผนงานทั้งปี (88 โครงการ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวก. ปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 

ประเภท 
แผนทั้งปี 
(โครงการ) 

แผนไตรมาส 1 
(โครงการ) 

ผลไตรมาส 1 
(โครงการ) 

ร้อยละผลเทียบ
แผนไตรมาส 1 

ร้อยละผลเทียบ
แผนทั้งปี 

1. เชิงนโยบาย 5 1 1 100.00% 20.00% 
2. เชิงสาธารณะ 44 9 30 333.33% 68.18% 
3. เชิงพาณิชย ์ 39 5 4 80.00% 10.26% 

รวม 88 15 35 233.33% 39.77% 

1.3) การยื่นค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่  1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) สวก.    
ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย จ านวน 32 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 152.38 ของแผนงาน
รอบไตรมาสที่ 1 (21 ค าขอ) และร้อยละ 39.51 ของแผนงานทั้งปี (81 ค าขอ)  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่  3 การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. ปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 

2) พันธกิจที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนนุ และพฒันาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  

ปีงบประมาณ 2563 สวก. ก าหนดแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
การเกษตร รวม 110 ทุน/โครงการ/หลักสูตร ซึ่งพันธกิจที่ 2 มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยใน
ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด      
7 ประเภท  

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) สวก.       
ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จ านวน 25 ทุน/โครงการ/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 104.17 
ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (24 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) และร้อยละ 22.73 ของแผนงานทั้งปี (110 ทุน/
โครงการ/หลักสูตร) ซึ่งทุนที่สนับสนุนในไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วย 1) ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ
ทรงครองราชย์ 70 ปี จ านวน 17 ทุน 2) ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย จ านวน          
1 โครงการ 3) ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จ านวน 3 ทุน และ 4) การจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน      
4 หลักสูตร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 

 
 

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
แผนทั้งปี 
(ค าขอ) 

แผนไตรมาส 1 
(ค าขอ) 

ผลไตรมาส 1 
(ค าขอ) 

ร้อยละผล
เทียบแผน
ไตรมาส 1 

ร้อยละผล
เทียบแผน 

ทั้งปี 
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์  

81 21 
5 23.81%  6.17% 

2. อนุสิทธิบัตร  25 119.05% 30.86% 
3. ลิขสิทธ์/อื่นๆ (เครื่องหมายการค้า) 2 9.52% 2.47% 

รวม 81 21 32 152.38% 39.51% 
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ตารางที่ 4  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 

ประเภททนุ แผนทั้งป ี
แผน 

ไตรมาส 1 
ผล 

ไตรมาส 1 

ร้อยละผล 
เทียบแผน 
ไตรมาส 1 

ร้อยละผล 
เทียบแผน 

ทั้งป ี
หมายเหตุ 

1. ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรง
ครองราชย์ 70 ปี (ทุน) 

15 - 17 - 113.33%  

2. ทุนปริญญาตรี "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกร   
รุ่นใหม่" (ทุน) 

30 - - - 0.00% ปิดรับสมัคร
31 ม.ค. 63 

3. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร (ทุน) 

30 10 - 0.00% 0.00% ปิดรับสมัคร
31 ม.ค. 63 

4. ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ (ทุน) 

10 3 - 0.00% 0.00%  

5. ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน) 12 4 3 75.00%   25.00%  
6. ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการ

พัฒนาทีมวิจัย (โครงการ) 
 3 1 1 100.00%    33.33%  

7. กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. (หลักสูตร) 10 6 4 66.67%   40.00%  
 รวม 110 24 25 104.17%   22.73%  

3) พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 

สวก. ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่ 
1) การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการวิจัยการเกษตรของประเทศ 2) การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตรด้วย ICT 3) การพัฒนาและเพิ่มจ านวนคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร 4) การบริหาร
จัดการงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (EPMS) ระบบทรัพย์สินทางปัญญา (IP) / ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และระบบพัฒนา
บุคลากรวิจัย (PDMS) 5) การพัฒนาและจัดท าสื่อความรู้ด้านการเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย (Motion Graphic)  
6) การพัฒนาและจัดท า Application เพื่อเผยแพร่ส าหรับสื่อความรู้ด้านการเกษตร หรือการพัฒนาระบบ Data 
Analytic หรือระบบ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 7) การพัฒนาข้อมูลด้าน
การเกษตร และการวิจัยการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ทุกช่องทาง (e-Book) และ 8) การให้บริการฐานข้อมูล
สารสนเทศการวิจัยการเกษตร และฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ ซึ่งพันธกิจที่ 3 มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 
การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) สวก.       
ได้ด าเนินการรวม 8 กิจกรรม ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 28.87 ของแผนงานทั้งปี รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 5 
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ตารางที่  5 ผลการด าเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 รอบไตรมาสที่ 1 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ไตรมาส 1 
ร้อยละความ

คืบหน้า 
1. การพัฒนาระบบศนูย์กลางข้อมูลการ

วิจัยการเกษตรของประเทศ 
ตัวชี้วัด การเชื่อมโยงข้อมูลเขา้สู่ระบบ    

40 หน่วยงาน (สะสม) 
    - ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562  
      เชื่อมโยงแล้ว 35 หน่วยงาน 
    - เป้าหมายป ี2563 เชื่อมโยง 
      เพิม่อีก 5 หน่วยงาน 

1. ด าเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่คาดว่าจะท าการเช่ือมโยงข้อมูลเรียบร้อย จ านวน  
2 หนว่ยงาน  ได้แก่  
1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2. ประสานงานและเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบ NRMS  
3. วิเคราะห์ความเปน็ไปได้ทางเทคนิคในการเชื่อมโยง/น าเข้าข้อมูลและพฒันา

เครื่องมือส าหรับเชื่อมโยง/น าเข้าขอ้มูล 
4. เชื่อมโยงและน าเข้าข้อมูลของ 2 หน่วยงานส าเร็จเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 40 

ของเป้าหมายในปี 2563 (เพิ่ม 5 หน่วยงาน) และคิดเป็นร้อยละ 92.50 ของ
เป้าหมายสะสม (40 หน่วยงานสะสม)  

40.00% 

2.  การสง่เสริมเครือข่ายความรว่มมอืเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตรด้วย 
ICT 

    ตวัชี้วัด  เครอืข่ายความร่วมมือ 5  
              หนว่ยงาน 

1. คัดเลือกหน่วยงานเครือข่ายความรว่มมือ 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานที่ไดร้ับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้การเกษตร

และงานวิจัย 
3. จัดท าองค์ความรูท้ี่ได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรปูอิเลคทรอนิกส์  
4. น าองค์ความรูด้้านการเกษตรขึ้นเผยแพร่ผ่านช่องทางของ 2 หน่วยงาน คือ 

1) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ(สทบ.) 
2) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) 

40.00% 

3.  การพัฒนาและเพิ่มจ านวนคลังข้อมูล
วิจัยการเกษตร 
ตัวชี้วัด  จ านวนคลังข้อมลูที ่ 

                เพิม่ขึ้น 5 ฐาน 

การพัฒนาและเพิม่จ านวนคลังข้อมลูวิจัยการเกษตร มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี ้
1.   รวบรวมข้อมลูส าหรับจัดท าคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเติม โดยคัดเลือกจากชนิดสินคา้

การเกษตร ตามมาตรการส่งเสริม เพื่อใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน    
5 ชนิด คือ 1) ฟ้าทลายโจร 2) กระชาย 3) บัวบก 4) กวาวเครือ และ              
5) มะขามป้อม 

2.   ค้นควา้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อน ามาจัดท าและเผยแพร่ 
3.   ด าเนินการจัดท าคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเตมิ จ านวน 5 ชนิด พร้อมทัง้ปรับปรุง

คลังข้อมูลวจิัยการเกษตรเดิม จ านวน 36 ชนิด  ให้มีความเป็นปัจจุบัน ภายใน  
ไตรมาสที่ 2 

4.   ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของคลงัข้อมูลเกษตรทั้ง 5 ชนิด ก่อนน าข้ึน
เผยแพร่หน้าเวบ็ไซต์ของ สวก. รวมถึงช่องทาง Social Network อาทิ 
Facebook, Line คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 3 

จากขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้น สามารถด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ 25 

25.00% 

4. การบรหิารจัดการงานวจิัยอิเล็กทรอนิกส์ 
(EPMS) ระบบทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 
/ ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ และระบบ
พัฒนาบุคลากรวิจยั (PDMS) 

    ตวัชี้วัด ปรับปรุงระบบ EPMS / IP /  
              PDMS 1 ระบบ 

การบริหารจัดการงานวจิัยอิเลก็ทรอนิกส์ (EPMS) ระบบทรัพย์สินทางปญัญา (IP) 
/ ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ และระบบพัฒนาบุคลากรวจิัย (PDMS) มีทัง้หมด 4 ขั้นตอน 
ดังนี ้
1. ศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบ 
2. ออกแบบระบบและก าหนดขอบเขตการพัฒนาระบบ ภายในไตรมาส 2 
3. ด าเนินการพัฒนา และทดสอบและปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์ ภายใน     

ไตรมาส 3 
4. อบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่และเปิดให้ใช้งานภายในไตรมาส 4 

25.00% 
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ไตรมาส 1 
ร้อยละความ

คืบหน้า 
จากขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้น สามารถด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ 25 

5.  การพัฒนาและจัดท าสื่อความรูด้้าน
การเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย 
(Motion Graphic) 

    ตวัชี้วัด จ านวนสื่อแอนนิเมชั่น  
   10 เรื่อง 

การพัฒนาและจัดท าสื่อความรูด้้านการเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย (Motion 
Graphic) มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดงันี ้
1. รวบรวมองค์ความรู้ทางการเกษตรเบื้องต้น จ านวน 10 เรื่อง 
2. น าองค์ความรู้ทางการเกษตรมาสังเคราะห์ แล้วจัดท าเป็น Info Graphic 
3. เตรียมน า Info Graphic มาผลติเปน็ Motion Graphic ภายในไตรมาส 3 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและน า Motion Graphic ขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ สวก. รวมทัง้

ช่องทาง Social Network อาทิ Facebook, Line ภายในไตรมาส 4 
จากขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้น สามารถด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ 25 

25.00% 
 
 
 
 
 
 

6. การพัฒนาและจัดท า Application เพ่ือ
เผยแพร่ส าหรับสือ่ความรู้ด้านการเกษตร 
หรือการพัฒนาระบบ Data Analytic 
หรือระบบ Artificial Intelligence (AI) 
มาช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการให้บรกิาร 

    ตวัชี้วัด จ านวนระบบที่ได้รับการ  
              พัฒนา (ระบบ MIS) 1 ระบบ 

การพัฒนาและจัดท า Application เพื่อเผยแพรส่ าหรับสื่อความรูด้้านการเกษตร 
หรือการพัฒนาระบบ Data Analytic หรือระบบ Artificial Intelligence (AI) มาชว่ย
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ มีทัง้หมด 4 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบ 
2. ออกแบบระบบและก าหนดขอบเขตการพัฒนาระบบ ภายในไตรมาส 2 
3. ด าเนินการพัฒนา และทดสอบและปรบัปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์ภายในไตรมาส 3 
4. เปิดให้ใช้งาน ภายในไตรมาส 4 
จากขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้น สามารถด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ 25 

25.00% 

7. การพัฒนาข้อมลูด้านการเกษตร  และ
การวิจัยการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ 
ทุกช่องทาง  (e-Book) 
    ตวัชี้วัด  จ านวน e-Book  10 เรือ่ง 

การพัฒนาข้อมูลดา้นการเกษตรและการวิจัยการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ทุก
ช่องทาง (e-Book) มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี ้
1. คัดเลือกข้อมูลหรือโครงการทีม่ีความส าคญัและเป็นท่ีสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 10 เรื่อง  
2. น าเนื้อหามาเรียบเรียงเป็นไฟลอ์ิเลคทรอนิกส์ ภายในไตรมาส 2 
3. น าไฟล์อิเลคทรอนิกส์ จัดท าในรูป e-book ภายในไตรมาส 3 
4. น า e-book ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สวก. ภายในไตรมาส 4 
จากขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้น สามารถด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ 25 

25.00% 

8. การให้บรกิารฐานข้อมลูสารสนเทศ 
   การวจิัยการเกษตร และฐานความรู ้
   การเกษตรต่างๆ  
    ตวัชี้วัด  จ านวน IP หรือจ านวนครั้ง 
               รวมในการเขา้ใช้บริการ 
               ฐานขอ้มูลตา่งๆ 857,650 IP 

1. จ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการ   ฐานข้อมูลต่างๆ มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 222,438 IP คิดเป็น   ร้อยละ 103.74 ของแผนไตรมาส 1 (214,410 IP) 
และคิดเป็นร้อยละ 25.94 ของแผนงานทั้งปี (857,650 IP) 

2. จ านวน IP ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารนานกวา่ 30 วินาท ีเทา่กบั 24,644 IP คิดเป็นรอ้ยละ 11.08 
ของจ านวน IP หรอืจ านวนครั้งรวมในการเขา้ใช้บรกิารของฐานข้อมลูสารสนเทศการ
วิจัยการเกษตรและฐานขอ้มลูความรูเ้กษตรตา่งๆ ที่เขา้ใช้บรกิารทั้งหมด 

25.94% 

ความคืบหน้าเฉลีย่ 28.87% 
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สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ของ สวก. ในปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1      
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2563              
ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 7 แผนงาน 23 แผนงานย่อย 52 กิจกรรม 107 ตัวชี้วัด ในไตรมาสที่ 1 มีการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 68 ตัวชี้วัด และประเมินผลในช่วงไตรมาส 2-4 จ านวน 39 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานรอบ
ไตรมาสที่ 1 พบว่า สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานและสูงกว่า/เร็วกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้รวม 83 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 77.57 และต่ ากว่า/ช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.43 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 
รายการ กลยุทธท่ี์ 1 

(ตัวชี้วัด) 
กลยุทธ์ที่ 2 
(ตัวชี้วัด) 

กลยุทธ์ที่ 3 
(ตัวชี้วัด) 

กลยุทธ์ที่ 4 
(ตัวชี้วัด) 

รวม 
(ตัวชี้วัด) 

ร้อยละ 

สูงกว่า/เร็วกว่าแผน 14 7 5 8 34 31.78% 
เป็นไปตามแผน 18 3 2 26 49 45.79% 
ต่ ากว่า/ช้ากว่าแผน 9 7 4 4 24 22.43% 

รวม 41 17 11 38 107 100.00% 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก 

1) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่  1  
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) พบว่า สามารถสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ได้สูงกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ในช่วงไตรมาส
แรกเป็นอย่างมาก เนื่องจากส านักงานมีการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO-9001 อย่างเคร่งครัด ท าให้กระบวนการ
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อีกทั้ง สวก. ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักวิจัยหรือ
หน่วยงานรับทุนเกิดความเข้าใจและสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการทีมีคุณภาพได้ตรงตามเป้าหมายของ สวก. อาทิ  
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการงานวิจัยปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1       
มีการอนุมัติสนับสนุนทุนโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้นจ านวน 97 โครงการ  เป็นเงินรวม 172.620 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
215.78 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (80 ล้านบาท) และร้อยละ 35.84 ของแผนงานทั้งป ี(481.698 ล้านบาท)  

การบริหารจัดการโครงการวิจัยและการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563 รอบ    ไตร
มาสที่  1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) สวก. สามารถผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จ านวนรวม 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 233.33 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1  
(15 โครงการ) และร้อยละ 39.77 ของแผนงานทั้งปี (88 โครงการ) และมีการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
จากผลงานวิจัยการเกษตร จ านวน 32 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 152.38 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (21 ค าขอ) และ 
ร้อยละ 39.51 ของแผนงานทั้งปี (81 ค าขอ) ซึ่งการด าเนินงานในภาพรวมเร็วกว่าแผนที่ก าหนดไว้ในช่วงไตรมาสแรก 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ล่าช้า ส่งผลให้ต้องเบิกจ่าย

งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน โดยมีข้อจ ากัดในการด าเนินการเฉพาะโครงการต่อเนื่อง 
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แนวทางแก้ไข 
1.  จัดกิจกรรมให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงการเขียนข้อเสนอโครงการให้มีความ

สมบูรณ์และมีความพร้อมที่จะได้รับอนุมัติ 
2.  ควบคุมระยะเวลาด าเนินงานหลังจากการอนุมัติทุนวิจัยให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด และติดตาม

อย่างต่อเนื่อง 
3.  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุนเพื่อสร้างความ

เข้าใจและด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนด 

2) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 

การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 รอบ 
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) พบว่า สวก. ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
จ านวน 25 ทุน/โครงการ/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 104.17 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (24 ทุน/โครงการ/
หลักสูตร) และร้อยละ 22.73 ของแผนงานทั้ งปี  (110 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) ซึ่ งทุนที่สนับสนุนใน 
ไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วย ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี จ านวน 17 ทุน  
ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย จ านวน 1 โครงการ  ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ จ านวน 3 ทุน และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 4 หลักสูตร ซึ่งผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ต่ ากว่า
เป้าหมาย เพราะปีงบประมาณ 2563 สวก. มีแผนการสนับสนุนทุนใหม่ 1 ประเภท ได้แก่ การสนับสนุนทุนวิจัย
บัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งในการด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ 1 เป็นการจัดต้ังคณะท างานและการจัดประชุม ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัคร และจะปิดการรับ
สมัครในวันที่ 30 มกราคม 2563 ซึ่งจะสามารถพิจารณาอนุมัติทุนตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งอนุมัติทุนปริญญาตรี
สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 30 ทุน ภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะส่งผลให้ผลการด าเนินงานสอดคล้อง   
กับแผนที่ก าหนดไว้ทั้งปีต่อไป  

สวก. ได้มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับจากการ
พัฒนาบุคลากรในระยะยาว  

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. การด าเนินงานในส่วนของการสนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร ล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนด โดยจะปิดรับสมัครทุนในวันที่ 31 มกราคม 2563 
2. การด าเนินงานในส่วนของการสนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ            

ยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เพราะศักยภาพและความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา
ของนักวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

แนวทางแก้ไข 
1. เร่งด าเนินการอนุมัติทนุให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาส 2 
2. ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาทุนพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกทางด้าน

ภาษาให้เหมาะสม เนื่องจากทุนนี้เป็นการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ที่เน้นพัฒนาทักษะผู้รับทุน
ที่มีประสบการณ์การท างานและมีความรู้เชิงเทคนิคอยู่แล้ว 
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3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร  

การด าเนินงานเพื่อบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ ผลการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) พบว่า สวก. ด าเนินงานตามกระบวนงาน/
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนงานจ านวน 8 กิจกรรม โดยมีผลความคืบหน้าของการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้  
คิดเป็นผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 28.87 ของแผนงานทั้งป ี
 การเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการเกษตรและผลการด าเนินงานต่างๆ ของ สวก. มีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การพัฒนาระบบ 
Data Analytic หรือระบบ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงมีการเพิ่ม
ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ต่างๆ ผ่าน Social Network ต่างๆ ซึ่งจัดว่าเป็นการพัฒนาการ
ด าเนินงานของส านักงานให้มีความทันสมัย และสอดรับกับนโยบายยุคดิจิทัลของประเทศ 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. การด าเนินงานในส่วนของกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มจ านวนคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร การพัฒนา

และจัดท าสื่อความรู้ด้านการเกษตร Motion Graphic การจัดท า e-Book  และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  

แนวทางแก้ไข 
1. เร่งรัด และติดตามการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
2. พัฒนารูปแบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและขยายผล 

สู่กลุ่มอื่นๆ 
3. เผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่แล้วเสร็จให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ผ่านสื่อต่างๆ  รวมทั้ง น าเทคโนโลยี

ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่แพร่หลาย เกิดการใช้
ประโยชน์มากขึ้น 

4) ด้านการบริหารจัดการภายใน  

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ อาทิ    
การบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สวก. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ สวก. การพัฒนาระบบ
คุณภาพการด าเนินงาน เป็นต้น ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
2562) พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ มีเพียงบางกิจกรรมที่มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีการเลื่อนก าหนดการตามความเหมาะสม/จ าเป็น ซึ่งจ าเป็นต้อง
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนต่อไป 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. การด าเนินงานบางกิจกรรมยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

แนวทางแก้ไข 
1. เร่งรัด ติดตาม การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม

แผนงานที่ก าหนด 


