
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลัก 
ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 
 
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน 

ความเป็นมา 
คณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เห็นชอบ

การก าหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2557 ตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่อนุมัติ ในปีงบประมาณ  2557 เป็นจ านวนเงิน 345.01 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 - 4 จ านวน 295.42 ล้านบาท และรายจ่ายประจ า จ านวน 49.59 ล้านบาท โดย สวก. เสนอขอตั้งงบประมาณที่จะ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 เป็นจ านวนเงิน 213.38 ล้านบาท ประกอบด้วย งบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 
จ านวน 163.79 ล้านบาท และรายจ่ายประจ า จ านวนเงิน 49.59 ล้านบาท อีกทั้งยังมีงบผูกพันสัญญาเดิมจ านวน 
124.05 ล้านบาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 58.17 ล้านบาท เพ่ือใช้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ า 
ปีงบประมาณ 2557  
ข้อเท็จจริง 

สวก. ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2557 ดังกล่าวครบ 4 ไตรมาสแล้ว  
(วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) จึงได้จัดท ารายงานด้านการเงิน โดยสามารถสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
ได้ดังนี ้

รายการ 
 การใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนงบ ฯ 
(A) 

จ่ายจริง 
(B) 

ร้อยละ 
“จ่ายจริง” 

ภาระผูกพัน 
(C) 

รวมเบิกจ่าย 
(D)= (B)+ (C) 

ร้อยละ 
(D)/(A) 

คงเหลือ 
(ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ 1 89.27 44.00 49.29 12.82 56.83 63.66 36.34 
ยุทธศาสตร์ 2 21.55 10.56 48.99 0.00 10.56 48.99 51.01 
ยุทธศาสตร์ 3 4.15 0.17 4.15 0.00 0.17 4.15 95.85 
ยุทธศาสตร์ 4 48.83 25.68 52.59 7.37 33.05 67.68 32.32 

รวมในยุทธศาสตร์ (1) 163.79 80.41 49.09 20.19 100.61 61.42 38.58 
 

งบบุคลากร 40.81 36.08 88.41 0.00 36.08 88.41 11.59 
งบด าเนนิงาน 8.67 5.42 62.54 1.28 6.71 77.35 22.65 
งบลงทุน 0.10 0.08 75.76 0.00 0.08 75.76 24.24 

รวมรายจ่ายประจ า (2) 49.59 41.58 83.86 1.28 42.87 86.45 13.55 

รวม (1)+(2) 213.38 121.99 57.17 21.48 143.47 67.24 32.76 
 

งบผูกพัน (3) 124.05 101.72 82.00 0.00 101.72 82.00 18.00 

รวม (1)+(2)+(3) 337.43 223.72 66.30 21.48 245.19 72.67 27.33 
 

เงินกันเหลื่อมปี (4) 58.17 53.09 91.27 4.11 57.20 98.34 1.66 

รวม (1)+(2)+(3)+(4) 395.60 276.80 69.97 25.51 302.39 76.44 23.56 

 



รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก 
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร  
ในปีงบประมาณ 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) สวก. ได้

สนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 55 โครงการ เป็นเงินรวม 165,334,526.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.85 ของแผน
สนับสนุนทุนโครงการวิจัย (180 ล้านบาท) โดยสามารถแยกตามประเภทงานวิจัย และกรอบการสนับสนุนงานวิจัย ที่ 
สวก. ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2557 ไดด้ังนี้ 

ประเภทงานวิจัย แผนสนับสนุน 
จ านวนเงิน (บาท) 

ผลการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

ร้อยละ 
เทียบแผน 

1. เชิงพาณิชย์    ร้อยละ 60 108,000,000.00 35 95,388,385.00 88.32 
2. เชิงสาธารณะ  ร้อยละ 30 54,000,000.00 18 51,242,641.00 94.89 
3. เชิงนโยบาย    ร้อยละ 10 18,000,000.00 2 18,703,500.00 103.91 

รวม 180,000,000.00 55 165,334,526.00 91.85 
 

กรอบการวิจัย 
ผลการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย  

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

ร้อยละ 
เทียบผลรวม
ของการอนุมัติ 

1. กรอบการวิจยัและพัฒนาด้านพืช 17   41,980,300.00  25.39 
2. กรอบการวิจยัและพัฒนาสินค้าประมง 6   23,367,640.00  14.13 
3. กรอบการวิจยัและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 9   28,594,679.00  17.30 
4. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 5   11,859,146.00  7.17 
5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 10  19,795,037.00  11.97 
6. การสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับโครงการของ สวก. เพ่ือขยายผล
โครงการจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน โดยต้องพัฒนา
เพ่ือยืนยันเทคโนโลยี/การทดสอบตลาด/ควบคุมคุณภาพ รวมทั้ง
ขยายขนาดการผลิตเพ่ือให้เกิดการยอมรับ และสามารถผลักดันสู่การ
ใช้ประโยชน์ต่อไป 

5 18,804,760.00 11.37 

7. อ่ืน ๆ  ที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน หรืองานวิจัยที่มีแนวความคิดใหม่ 3 20,932,964.00 12.66 
รวม 55  165,334,526.00  100.00 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
ในปีงบประมาณ 2557 สวก. มุ่งเน้นพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยของบุคลากร

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะของการต่อยอด ผ่านการให้ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย ใน
ต่างประเทศ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ทุน 80 พรรษา) และยังได้เพ่ิมทุนดูงานของบุคลากรด้านการวิจัยของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของ สวก. ทุนเพ่ือสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ทุนเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิรับทุน สวก. และข้าราชการและนักวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และการน าเสนอผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ได้มี
การสนับสนุนทุนและการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ดังนี้ 
ล าดับ ประเภททุน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ทุน 80 พรรษา) (ทุน) 10 10 100.00 
2 ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน) 25 23 92.00 



ล าดับ ประเภททุน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
3 การน าเสนอผลงานวิจัย/การตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

ณ ต่างประเทศ (ทุน) 
10 6 60.00 

4 ทุนดูงานภายใต้โครงการวิจัย สวก. (เน้นบุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ทุน) 

1 0 0.00 

5 งบประมาณส าหรับการท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์/เข้าร่วม
ประชุมน าเสนอผลงาน (นักเรียนทุนของ สวก.) (ทุน) 

2 2 100.00 

6 ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรม) 1 2 200.00 
7 ทุนเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษผู้สิทธิรับทุน สวก. และ

ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10 0 0.00 

8 การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและค่าใช้ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (บาท) 500,000 0 0.00 
9 การจัดกิจกรรมฝึกอบรม (หลักสูตร) 14 14 100.00 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย
การเกษตร 

ในปีงบประมาณ 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) สวก. 
โดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานครบถ้วน โดยแผนปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพันธกิจ
ของ สวก. และ  2) เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กร  โดยด าเนินงานส าคัญเกี่ยวกับ การวิจัย พัฒนา
ข้อมูล และสารสนเทศด้านการเกษตร  การเผยแพร่และจัดการความรู้ด้านการเกษตร  และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนงาน/ขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ 2557 และได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 โดยผลการด าเนินงานมีรายละเอียดตามรายงานผลการ
บริหารจัดการสารสนเทศ ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหา (Structure & Content) ของข้อมูลงานวิจัยการเกษตร 
1.1 การจัดท าฐานผลงานวิจัยโครงการที่สิ้นสุดแล้ว  

แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
- ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่สิ้นสุดสัญญา 
- ก าหนดค าอธิบายข้อมูล (Meta data) พร้อม
จัดท าระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
- น าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
- แก้ไขข้อบกพร่องของระบบฐานข้อมูล 
- ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สวก. และ TNRR 

สวก. ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่สิ้นสุดสัญญา 
พร้อมก าหนดรูปแบบการน าเข้าข้อมูลโดยเฉพาะในส่วนของ
ข้อเสนอโครงการ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สรุปการใช้
จ่ายเงินของโครงการ  โดยได้ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล
โครงการวิจัยที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว จ านวน 58 โครงการ 

1.2 การพัฒนาและปรับปรุงคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร  
แผนงาน ผลการด าเนินงาน 

- การ update ข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน 
- หา Link เพ่ิมกับฐานข้อมูลอื่น 
- ปรับปรุงเนื้อหาคลังข้อมูลให้เหมาะสม 
- ติดตาม วิเคราะห์สถิติการใช้ประโยชน์คลังข้อมูล 

สวก. มีคลังข้อมูลวิจัยการเกษตรจ านวน 8 ฐาน คือ 1. ยางพารา 
2. มันส าปะหลัง 3. ข้าว 4. ไหม 5. ล าไย 6. กล้วยไม้ 7. ข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรเฉพาะภาคเหนือ  และ 8. ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรเฉพาะภาคใต้  ในไตรมาสที่ 4  สวก. ได้ปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน ท าให้ฐานข้อมูลข้าวมีงานวิจัย 
2,909 เรื่อง ฐานข้อมูลมันส าปะหลังมีงานวิจัย 1,678 เรื่อง 
ฐานข้อมูลยางพารามีงานวิจัย 2,761 เรื่อง 



2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเผยแพร่ 
2.1 การจัดท าระบบ Research Marketing on web (มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 

สู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างผู้สนใจกับเจ้าของผลงานวิจัย) 
แผนงาน ผลการด าเนินงาน 

- รวบรวมและคัดเลือกผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ
บนระบบ Research Marketing on Web 
- บริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ของผู้ที่สนใจ 
บนระบบ Research Marketing on Web 
- ใช้งานจริงในระบบ 

จัดให้มีการศึกษารูปแบบการท าระบบ Research Marketing 
on Web ซึ่งส านักงานได้อนุมัติให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ชื่อโครงการการพัฒนาสื่อออนไลน์
และการศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์เพ่ือสนับสนุนการผลักดัน
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ วงเงินงบประมาณ 3,774,000 บาท 
ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่น าขึ้นระบบ 
Research Marketing on Web แล้ว จ านวน 5 ชนิด คือ    
1. ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้อย่างง่าย 2. เครื่องวัดความเผ็ด 
3. ไตรโคเดอร์ม่าชีวภัณฑ์ธรรมชาติ ควบคุมโรคและส่งเสริม
การเจริญเติบโตของข้าว 4. ข้าวมอลต์นึ่งสายพันธุ์ไทยวิตามินสูง 
5. ธัญพืชผสมถ่ัวส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

2.2 ร่วมพัฒนาคลังข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ หรือ ระบบ Thai National Research Repository 
(TNRR) และน าข้อมูลโครงการวิจัย สวก. ที่แล้วเสร็จเชื่อมเข้ากับระบบ TNRR 

แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
- ร่วมพัฒนาข้อมูลการเกษตรแห่งชาติกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
- ท าการทดสอบระบบคลังข้อมูลฯ 
- แก้ไขและปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ 
- ใช้งานในระบบได้จริง 

ได้ร่วมพัฒนาระบบ TNRR กับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) โดยในระบบ TNRR จะประกอบด้วย 5 ระบบ 
ปัจจุบันได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 ระบบ คือ 1. ระบบรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย ณ จุดเดียว (Single Window & Data Entry) 
และ 2. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (Expert Finder) 

3. จัดท าสื่อความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย 
3.1 การจัดท าสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย 

แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
- มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้การเกษตรเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ ามัน 
(1) ให้มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้
เป็นความรู้อย่างง่าย 
(2) ท าการพัฒนารูปแบบ เนื้อหา ความรู้ดังกล่าว 
ขึ้นเว็บไซต ์
- สวก. เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ 

จัดท าสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล
ความรู้การเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โดยมีพืชที่ส าคัญ 
เช่น  ข้าว  ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา มะม่วง และกล้วยไม้ โดย
ได้น าขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ สวก. ในแบนเนอร์ของคลิป
ความรู้เกษตร 

4. การน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4.1 การจัดท าระบบ Management Information System (MIS) โครงการวิจัย 

แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
- ก าหนด Meta ข้อมูลในการเลือกเข้าระบบ MIS 
- พัฒนารูปแบบและปรับปรุงข้อมูลในการน าเสนอ
ข้อมูล/แสดงผลข้อมูล 
- ก าหนดการใช้งานในระบบ MIS 

ได้ก าหนด Meta ข้อมูลในการเลือกเข้าระบบ MIS พร้อมพัฒนา
รูปแบบ และก าหนดตัวอย่างในการแสดงผลข้อมูลโครงการวิจัย
ทั้งหมด รวมถึงโครงการวิจัยที่สิ้นสุดสัญญาและโครงการวิจัย 
on-going 



4.2 การใช้ IT ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท างานของ สวก. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มี 6 โครงการ 
แผนงาน ผลการด าเนินงาน 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของ ระบบ IT 
- โครงการจัดตั้งระบบส ารองและกู้คืนสารสนเทศ 
- โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่าย 
- โครงการจัดซื้อ License ซอฟแวร์ 
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- โครงการจัดท าระบบ VPN 

- พัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ IT โดยจะ
มีการเพ่ิมอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายจากภายนอก
องค์กรและภายในองค์กร มีระบบติดตามประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบเครือข่าย และระบบการให้บริการแก้ไขปัญหาจาก
ระยะไกลเพ่ือให้ระบบงานต่าง ๆ ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2557 
- จัดตั้งระบบส ารองและกู้คืนสารสนเทศ เพ่ือป้องกันความเสี่ยง
ต่อการเสียหาย หรือสูญหายของข้อมูลหากเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ไฟฟ้าลัดวงจร  จึงต้องมีการจัดซื้อ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ส ารองข้อมูลและกู้คืนสารสนเทศไว้ภายนอก
ส านักงาน ซึ่งการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 
2557 
- จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 8 รายการ คือ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอแบบสัมผัส (iPad Air) จ านวน 
5 เครื่อง 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน Graphic Design จ านวน 1 เครื่อง 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จ านวน 9 เครื่อง 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 7 เครื่อง 
5) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
 
6) เครื่องเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Hard disk External) จ านวน 
1 เครื่อง 
7) เครื่องปริ๊นเตอร์ จ านวน 6 เครื่อง  
8) โปรแกรม Microsoft Window จ านวน  9 ไลเซนส์ 

4.3 การจัด In House Training 
แผนงาน ผลการด าเนินงาน 

- จัด In House Training เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สวก. 
มีความเข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 

- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ได้จัดฝึกอบรมหัวข้อการใช้ระบบ 
E-mail ของ Arda อย่างมีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานงานโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องข้าว และปาล์มน้ ามัน 
จ านวน 18 คน 
- วันที่ 19 พฤษภาคม 2557  จัดฝึกอบรมใช้ระบบ IPS ให้กับ
เจ้าหน้าที่ IT 

4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) 
แผนงาน ผลการด าเนินงาน 

- ด าเนินการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ ERP 
- ผู้พัฒนาระบบ ERP ด าเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
งานงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุโครงการวิจัย 

บริษัท Grand Linux Solution ได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร หรือ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้ 
สวก. เพ่ือให้ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ สามารถเชื่อม



แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
- ผู้พัฒนาระบบ ERP จัดส่งรายงานแนวทางการ
ด าเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) 
- ผู้พัฒนาระบบ ERP เก็บรวบรวมตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
- ผู้พัฒนาระบบ ERP ออกแบบระบบ Data Flow 
- ผู้พัฒนาระบบ ERP ด าเนินการติดตั้งระบบ 
- ผู้พัฒนาระบบ ERP และผู้ใช้งานท าการทดสอบระบบ 
- ผู้พัฒนาระบบ ERP ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งาน
และด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- ผู้พัฒนาระบบ ERP จัดฝึกอบรมรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
สวก. 

กันได้ รวมถึงเพ่ือให้เชื่อมเข้ากับระบบงานบริหารจัดการทุนวิจัย  
โดยบริษัทอยู่ระหว่างฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สวก. ในการทดลองใช้
โปรแกรมระบบ ERP 

4.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย (EPMS) 
แผนงาน ผลการด าเนินงาน 

- ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ 
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบฯ ด าเนินการเก็บข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย 
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ ฯ เก็บรวบรวมความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ ฯ ออกแบบระบบ Data 
Flow และด าเนินการสร้างระบบ 
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ ฯ ด าเนินการติดตั้งระบบ 
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ ฯ และผู้ใช้งานท าการ
ทดสอบระบบ 
- ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ ฯ ท าการปรับปรงุระบบ 
- เจ้าหน้าที่เริ่มใช้ระบบจริง 

ระบบ EPMS มีด้วยกัน 3 ระบบ คือ  
1. ระบบทุนโครงการวิจัย  
2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย และ  
3. ระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร   
ซึ่งระบบส่วนที่ 1 ได้พัฒนาแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเชื่อมเข้ากับ
ระบบ TNRR ของ คอบช. และระบบ ERP ของส านักงาน ส่วน
ระบบส่วนที่ 2 และที่ 3 คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลสิทธิบัตร
และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และระบบทุนพัฒนา
บุคลากรวิจัยการเกษตร อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 2558 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านภารกิจและด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย 

1. รายจ่ายในยุทธศาสตร์ 
ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายในยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 49.09 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ในยุทธศาสตร์ แต่เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 61.42 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ 
ซึ่งค่อนข้างต่ า เนื่องจากหลายสาเหตุ โดยส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะใน
ส่วนของเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ท าให้หลายกิจกรรม
ต้องยกเลิกไป ทั้งนี้ สามารถระบุสาเหตุหลักของแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย 
1) บางกิจกรรมมีการจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ท าให้ประหยัดและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม

ค่อนข้างต่ า 
2) บางกิจกรรมมีแผนที่จะจัดในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 แต่ประสบเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ท าให้

ต้องยกเลิกไป และไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการประสานงานที่ไม่ลงตัว ทั้งด้านเวลา สถานที่ 



3) มีการแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สวก. ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
งานวิจัยด้านการเกษตร ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอ านาจการพิจารณาอนุมัติในข้อ 8 จาก (1) ผู้อ านวยการ ภายในวงเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท (2) คณะอนุกรรมการวงเงินเกินกว่า 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท และ (3) คณะกรรมการ 
วงเงินเกินกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป เป็น (1) คณะอนุกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท และ 
(2) คณะกรรมการ วงเงินเกินกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการท างาน และขั้นตอนในการพิจารณา
อนุมัติทุนโครงการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในลักษณะต่อยอด 

1) ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยบางประเภทเพ่ิงเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2557 ส่งผลให้ต้องก าหนด
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อน อีกท้ังทุนบางประเภทมีการเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ 
บริหาร สวก. ท าให้ทุนประเภทนั้นไม่ได้ด าเนินการหรือแนวทางการด าเนินการเปลี่ยนไปจากท่ีก าหนดไว้ 

2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับทุน
สูงขึ้น อีกทั้งเน้นทุนที่มีระยะเวลายาวนานขึ้น ท าให้ได้จ านวนผู้รับทุนต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

3) บางกิจกรรม/โครงการ เป็นเพียงการร่วมสนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบ
ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 

มีการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานจากการจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เป็นด าเนินการเอง 
โดยการรับสมัครและบรรจุเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน ท าให้ประหยัดการใช้งบประมาณลงไป
ค่อนข้างมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1) กิจกรรมที่มีการแบ่งจ่ายเงินออกเป็นงวด ๆ ส่วนใหญ่จะเริ่มเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 – 4 ซึ่ง

บางครั้งอาจมีการคลาดเคลื่อนของการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากปัญหาในการตรวจรับงาน เป็นต้น 
2) บางกิจกรรมเกิดการคลาดเคลื่อน หรือเลื่อนก าหนดการจัดงาน เพื่อความเหมาะสมด้านต่าง ๆ 

ท าให้ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ก าหนดจัดในเดือนกันยายน   
ทั้งนี้ ปัญหาส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การตั้งงบประมาณคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของการเบิกจ่ายเงิน 

ซึ่ง สวก. จะน าข้อผิดพลาดดังกล่าว ไปปรับใช้ในการตั้งงบประมาณ ส าหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
 
2. รายจ่ายประจ า 
ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายประจ า อยู่ที่ร้อยละ 83.86 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า 

แต่เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 86.45 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ่งค่อนข้างเป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายเงิน 

 
3. งบผูกพัน  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ค่าจ้างติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 

และค่าเช่ารถยนต์ จ านวนเงินทั้งสิ้น 124,048,261.61 เบิกจ่ายจริง จ านวน 101,721,657.60 บาท หรือร้อยละ 82.00 
ของวงเงินงบผูกพัน ซึ่งไม่มีภาระผูกพัน    

4. เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการวิจัย ค่าใช้จ่ายส าหรับทุนการศึกษา ค่าจ้างติดตามและ

ประเมินผลโครงการวิจัย สัญญาจัดซื้อ - จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ และค่าใช้จ่าย



อ่ืน ๆ จ านวนเงินทั้งสิ้น 58,165,583.50 เบิกจ่ายจริง จ านวน 53,085,099.71 บาท หรือร้อยละ 91.27 ของวงเงิน
งบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี แต่เมื่อรวมภาระผูกพัน จ านวน 4,112,879.20 บาท รวมเป็น 57,197,978.91 บาท 
ท าให้ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 98.34 ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
ปัญหา อุปสรรค 

1. ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมและจ าเป็น ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานและแผนการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนดไว้ 
ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

2. นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของคณะกรรมการบริหาร สวก. หรือผู้บริหาร สวก. ตามที่เห็นสมควร 
ส่งผลต่อลักษณะหรือรูปแบบการด าเนินงานของ สวก. ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเบิกจ่ายเงินอย่างมาก 
แนวทางแก้ไข 

1. ทบทวนการก าหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทันและสอดคล้องต่อ
สถานการณ์  

2. ก าหนดแนวทางส ารอง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่ายเงินมากนัก และให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น แต่ยังคงได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  



รายงานการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง 
ตามที่ สวก. ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยมีตัวชี้วัดภาค

บังคับทุกองค์การมหาชน คือ ตัวชี้วัดมิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับ
การพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การประเด็นที่ 1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตาม 
ผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็น 1 ใน 7 เรื่องหลักที่ สวก. ต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีการก าหนดปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและ
ผลกระทบความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน) แล้วรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหาร สวก. เป็นรายไตรมาส นั้น 

สวก. ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในส่วนของประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) โดยมอบหมายให้แต่ละส านักประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ด้วยตนเอง (Self Assessment) และเสนอผลการประเมินต่อคณะท างานติดตามและประเมินผลความเสี่ยงเพ่ือให้
การประเมินผลมีความถูกต้องมากขึ้น น าไปสู่มาตรการการปรับปรุง และก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในเพ่ิมเติม และได้น าผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในของ 
สวก. แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมมีมติให้น าวิธีการคิดเกณฑ์ในการวัดซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ 
เกณฑ์ในการวัดใช้เป็นแบบการสะสมงานทั้งปี  และเกณฑ์ตามแผนที่ก าหนดไว้ในแต่ละไตรมาส มาพิจารณาปรับ
ใช้ในปีงบประมาณ 2558 ตามความเหมาะสม และน าข้อสังเกตของคณะติดตามประ เมินผลความเสี่ยง ไป
พิจารณาในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2558 ต่อไป  

โดยสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 
เดือน) จ านวน 9 กิจกรรม ดังต่อไปนี้   

1. ความเสี่ยงระดับ E จ านวน 0 กิจกรรม 
2. ความเสี่ยงระดับ H จ านวน 0 กิจกรรม 
3. ความเสี่ยงระดับ M จ านวน 9 กิจกรรม 
4. ความเสี่ยงระดับ L จ านวน 0 กิจกรรม 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับ (โอกาสxผลกระทบ) 
3

เดือน 
6  

เดือน 
9  

เดือน 
12  

เดือน 
R1 : ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

R1A1 ความเสี่ยงจากการให้ทุนวิจัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R1A2 ความเสี่ยงจากผลงานวิจัยของ สวก. ไม่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ 

H 
(3x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R2 : ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

R2A1 ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
รองรับต่อการใช้งาน 

H 
(4x3) 

H 
(3x3) 

M 
(2x3) 

M 
(1x3) 

R2A2 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานด้านการ
สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนศึกษาต่อไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

 
 
 
 



ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับ (โอกาสxผลกระทบ) 
3

เดือน 
6  

เดือน 
9  

เดือน 
12  

เดือน 
R2 : ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

R2A3 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานด้านการสนับสนุน
ทุนพัฒนาบุคลากรประเภททุนฝึกอบรมและปฏิบัติ
งานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R2A4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ตามแผน 

H 
(3x3) 

M 
(2x3) 

M 
(2x3) 

M 
(2x3) 

R3 : ความเสี่ยง
ด้านการเงิน 

R3A1 ความเสี่ยงจากรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของ 
สวก. ลดลง 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

R3A2 ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิไม่
ช าระรายได้ตามก าหนด 

H 
(3x4) 

M 
(1x4) 

M 
(1x4) 

M 
(1x4) 

R4 : ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย/กฎระเบียบ 

R4A1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ (IP) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

M 
(1x3) 

 


