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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลัก 
ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) 
 
การรายงานด้านการเงิน 

สวก. ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จากคณะกรรมการบริหาร สวก. ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
ประกอบด้วย กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 780.478 ล้านบาท และแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
369.250 ล้านบาท  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) มี
จ านวนทั้งสิ้น 71.332 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.19 ของแผนไตรมาสที่ 1 (131.636 ล้านบาท) และร้อยละ 
19.32 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (369.250 ล้านบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับเป้าหมายการ
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 35 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  ผลเบิกจ่ายงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ กรอบ 

งปม. ท้ังป ี
 

แผนเบิกจ่าย 

งปม. ทั้งป ี

 

แผน
เบิกจ่าย 

Q1 

ผล
เบิกจ่าย 

Q1 

ร้อยละ 

เทียบแผน 

Q1 

ร้อยละ 

เทียบแผน 

ทั้งป ี
1. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ 503.366 92.836 15.608 6.353 40.71 6.84 
2. รายจ่ายประจ า 61.147 60.449 15.417 12.187 79.05 20.16 
3. งบผูกพัน 177.145 177.145 75.028 47.599 63.44 26.87 

รวมงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560  

741.658 330.430 106.052 66.140 62.37 20.02 

4. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 38.820 38.820 25.584 5.192 20.29 13.37 
รวมทั้งสิ้น  780.478 369.250 131.636 71.332 54.19 19.32 

การวิเคราะห์ด้านการเงิน 
เมื่อพิจารณาผลเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนเบิกจ่ายงบประมาณทั้งปี งบประมาณ 2560 พบว่า  

งบผูกพัน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.87 รองลงมาคือ รายจ่ายประจ า  
ร้อยละ 20.16 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ร้อยละ 13.37 และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 6.84 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ พบว่า  
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ร้อยละเทียบ 
แผนทั้งป ี

5.68 4.56 2.72 16.81 6.84 

ร้อยละเทียบ 
แผนไตรมาสที่ 1 

44.65 27.55 17.52 52.01 40.71 

รูปภาพที่ 1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 
 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2.881 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.65 ของ
แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (6.453 ล้านบาท) และร้อยละ 5.68 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (50.712 ล้าน
บ า ท )  
ซึ่งต่ ากว่าแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ค่อนข้างมาก 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน 

แนวทางแก้ไข 
1. ทบทวนแผนงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงการด าเนินงานมากที่สุด และ

ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 0.621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.55 ของ

แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (2.253 ล้านบาท) และร้อยละ 4.56 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (13.604 
ล้านบาท) ซึ่งต่ ากว่าแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ค่อนข้างมาก 
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน 
แนวทางแก้ไข 

1. ทบทวนแผนงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงการด าเนินงานมากที่สุด และ
ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 0.375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.52 ของ
แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (2.141 ล้านบาท) และร้อยละ 2.72 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (13.794 ล้าน
บาท) ซึ่งต่ ากว่าแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ค่อนข้างมาก 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน 

แนวทางแก้ไข 
1. ทบทวนแผนงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงการด าเนินงานมากที่สุด และ
ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2.476 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.01 ของ
แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (4.761 ล้านบาท) และร้อยละ 16.81 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (14.726 ล้าน
บาท) ซึ่งต่ ากว่าแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ค่อนข้างมาก 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน 

แนวทางแก้ไข 
1. ทบทวนแผนงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงการด าเนินงานมากที่สุดและ
ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
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การรายงานด้านความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สวก. ได้ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 

มกราคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการบริหารความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 8 กิจกรรม เป็น
ความเสี่ยงระดับ E 5 กิจกรรม และระดับ H 3 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ 

 ระดับ E ระดับ H ระดับ M ระดับ L รวม 
1) ก่อนบริหาร จ านวน 5 กิจกรรม 3 กิจกรรม - - 8 กิจกรรม 
2) ไตรมาส 1 จ านวน 5 กิจกรรม 3 กิจกรรม - - 8 กิจกรรม 

ล าดับที่ 
ความเสี่ยง 

ก่อนบริหาร 
LxI=>ระดับ 

เป้าหมาย 
ที่คาดหวัง 

ไตรมาส 1 

1 
SR1 การอนุมัติโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 x 4 

E 
1 x 4  

M 
5 x 4 

E 

2 
SR2 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จก่อนปี 60 มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
      ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5 x 4  
E 

1 x 4 
M 

5 x 4 
E 

3 
OR3 จ านวนนักวิจัยการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา ไม่เป็นไปตาม   
       เป้าประสงค ์(ที่เป็นมืออาชีพ) 

5 x 3  
E 

1 x 3  
M 

5 x 3 
E 

4 
SR4 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้มีความหลากหลาย 
      และขาดการบูรณาการ 

4 x 3 
H 

1 x 3 
M 

4 x 3 
H 

5 
OR5 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM&HRD) 
       มีประสิทธิผลไม่เพียงพอ 

5 x 4  
E 

1 x 4 
M 

5 x 4  
E 

6 
OR6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สนับสนุนให้การท างาน   
       เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3 x 3 
H 

1 x 3 
M 

3 x 3 
H 

7 
FR7 เงินทุนของ สวก. มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 5 x 5 

E 
1 x 5 

H 
5 x 5 

E 

8 
SR8 สวก. ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง  3 x 3 

H 
1 x 3 

M 
3 x 3 

H 
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การรายงานด้านภารกิจหลัก 

สวก. ด าเนินงานตามพันธกิจหลัก แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 
และแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

1.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2560 สวก. มีแผนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยตามกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ภายใต้วงเงินสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 400 ล้านบาท โดยเน้นการก าหนด
โจทย์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Selected Topics ซึ่งพันธกิจที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
วิจัยการเกษตรนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) สวก. ได้
อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 108 โครงการ เป็นเงินรวม 253.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 230.87 
ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (110 ล้านบาท) และร้อยละ 63.49 ของแผนงานทั้งปี (400 ล้านบาท) โดย
แบ่งเป็น (1) งบประมาณของ สวก. จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 5.58 ล้านบาท และ (2) งบประมาณที่ สวก. 
ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) ให้บริหารจัดการแผนงานวิจัยที่ส าคัญของประเทศ จ านวน 2 แผนงานวิจัย ได้แก่ การมุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาเร่งด่วน และการวิจัยที่ท้าทายไทย จ านวน 106 โครงการ เป็นเงิน 248.38 ล้านบาท 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยของ สวก. ปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 

กรอบการวิจัย 
ผลไตรมาส 1 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. 2 5.58 
   1.1  การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 1 3.00 
   1.2  การวิจัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง 1 2.58 
2. การสนับสนุนทุนและบริหารจัดการโครงการวิจัย ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 

106 248.38 

   2.1  แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเร่งด่วน 
(7 เรื่อง) 

94 202.59 

         1)  ข้าว  13 60.01 
         2)  ปาล์มน้ ามัน  8   7.23 
         3)  สมุนไพร อาหารเสริมและสปา  16 34.45 
         4)  อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและ
การค้า  

13 30.02 

         5)  พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)  17 30.32 
         6)  สัตว์เศรษฐกิจ 16 26.22 
         7)  การบริหารทรัพยากรน้ า        11 14.34 
   2.2  แผนงานวิจัยการวิจัยที่ท้าทายไทย (3 เรื่อง) 12 45.79 
         1)  Food Valley 9 36.16 
         2)  Safe Food for All 3   9.63 
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         3)  การพัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม เพ่ือปฏิรูปภาคการใช้
น้ าเกษตรกรรมของประเทศไทย* 

-   - 

รวม 108 253.96 
หมายเหตุ :  * อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในเดือนกันยายน 2559 แต่ด าเนินการในปี 2560 (จ านวน 1 

โครงการ งบประมาณ 45.50 ล้านบาท) 
 

1.2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) สวก. ได้

ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ 
และเชิงพาณิชย์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมความรู้ การให้ค าปรึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย การอนุญาตให้สิทธิในผลงานวิจัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อภาครัฐ  ภาคธุรกิจ ภาค
การเกษตร เป็นต้น จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (11 โครงการ) และ
ร้อยละ 20.45 ของแผนงานทั้งปี (44 โครงการ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวก. ปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 

ประเภท 
แผนงานปี 2560 

(โครงการ) 
ผลไตรมาส 1 
(โครงการ) 

ร้อยละผลเทียบ
แผน 

1. เชิงนโยบาย 11 2 18.18 
2. เชิงสาธารณะ 11 2 18.18 
3. เชิงพาณิชย์ 22 5 22.73 

รวม 44 9 20.45 

1.3) การยื่นค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) สวก.  

ได้ด าเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย จ านวน 13 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 
162.50 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (8 ค าขอ) และร้อยละ 40.63 ของแผนงานทั้งปี (32 ค าขอ) รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี  4   การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. ปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาส
ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา จ านวนค าขอ 
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 2 
2. อนุสิทธิบัตร 11 

รวม 13 



6 
 

2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  
ปีงบประมาณ 2560 สวก. ก าหนดแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

การเกษตร ทั้งในรูปแบบของทุนการศึกษาระยะยาว และทุนระยะสั้นหรือลักษณะต่อยอด รวม 58 ทุน/
โครงการ/หลักสูตร ซึ่งพันธกิจที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรนี้ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยในปัจจุบัน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย  

     1) ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี    จ านวน 15 ทุน 
     2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ           จ านวน 15 ทุน   
     3) ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ               จ านวน 10 ทุน   
     4) ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย จ านวน   3 โครงการ   
     5) กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก.              จ านวน 15 หลักสูตร 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) สวก. ได้
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จ านวน 6 ทุน/โครงการ/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (6 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) และร้อยละ 10.34 ของแผนงานทั้งปี (58 ทุน/
โครงการ/หลักสูตร) ประกอบด้วย การสนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 1 ทุน การ
สนับสนุนทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 1 ทุน ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีม
วิจัย 2 โครงการ และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 2 หลักสูตร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2560  
รอบไตรมาสที่ 1  

ประเภททุน 
แผนงาน 
ปี 2560 

ผล 
ไตรมาส 1 

ร้อยละผล
เทียบแผน 

1. ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี 
(ทุน) 

15 - - 

2. ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน) 15 1   6.67 
3. ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน) 10 1 10.00 
4. ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย 

(โครงการ) 
 3 2 66.67 

5. กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. (หลักสูตร) 15 2 13.33 
 รวม 58 6 10.34 

3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
สวก. ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

สวก. (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานและเป็นเครื่องมือใน
การเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือความเข้มแข็งและยั่ งยืน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สวก. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้ทันท่วงที และ
เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และ (2) การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลวิจัยด้านการเกษตรกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้สามารถใช้งานได้จริง  (อาทิ สวก. คอบช. และ กษ.) ซึ่งพันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตรนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสาร
องค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 
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ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) สวก. ได้
ด าเนินการตามกระบวนงาน/ขั้นตอนที่ก าหนด รวม 8 กิจกรรม ดังตารางที่ 6 

ตารางที่  6  ผลการด าเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาส
ที่ 1 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ร้อยละ 
ความ

คืบหน้า 
1. การจัดท ามาตรฐานข้อมูลการวิจัยการเกษตร 
    ตัวชี้วัด ได้ระบบฐานข้อมูล จ านวน 1 ระบบ 

1. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สวก. ได้จัดประชุม
เพ่ือหาแนวทางการจัดท าการบูรณาการฐานข้อมูล
ความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. ได้มีการก าหนดการเชื่อมโยงข้อมูลวิจัยกับ
หน่วยงานหลักในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่
น้อยกว่า 5 หน่วยงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก 

18.18 

2. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างองค์    
    ความรู้ภาคการเกษตรด้วย ICT 
    ตัวชี้วัด ได้ชิ้นงานที่เป็นองค์ความรู้ จ านวน 1    
    ชิ้นงาน 

รวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้ทางเกษตรของ 
สวก. ที่จะน ามาจัดท าเป็น E-book จ านวน 7 เรื่อง 
ได้แก่   
1)  กรอบแนวคิดเชิงนโยบายเพ่ือน าไปสู่การจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม  
2)  ก้าวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤติโรคตายด่วน  
3)  ส่งออกข้าวไทยไป Niche Market   
4)  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่เหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง 
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซยีน  
5)  ARDA Research for Commercialization 2016   
6)  ผลงานการวิจัย 5 บรรทัด : ข้าว และ  
7)  หนังสือรวมผลงานเด่น สวก. 

25.00 

3. การพัฒนาและเพ่ิมจ านวนคลังข้อมูลวิจัย 
    การเกษตร  
    ตัวชี้วัด ได้คลังข้อมูล จ านวน 9 ชนิด 

ศึกษาชนิดของคลังข้อมูลเกษตรที่จะจัดท าเพ่ิม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยก าหนดชนิดสินค้า 9 ชนิด ได้แก่  
1) สับปะรด 2) เมล็ดพันธุ์พืช 3) ทุเรียน 4) มังคุด 5) 
ไก่เนื้อ 6) ไก่ไข่ 7) โคเนื้อ 8) โคนม และ 9) สุกร 

25.00 

4. ปรับปรุงและพัฒนาฐานผลงานวิจัยโครงการที่   
    แล้วเสร็จ 
    ตัวชี้วัด ได้ระบบฐานข้อมูลวิจัยที่แล้วเสร็จ  
    จ านวน 1 ระบบ 

สอบถามเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ ถึงความต้องการใน
การใช้งานของระบบฐานผลงานวิจัยโครงการ เพ่ือ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนา 

16.67 

5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ Big  
    DATA 
    ตัวชี้วัด ได้รายงานการศึกษาจ านวน 5 รายงาน 

จัดท า (ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) จัดจ้างการส ารวจและ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท า Big Data แล้ว
เสร็จ และจะมีการจัดจ้างต่อไป 

20.00 

6. การจัดท าสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย 
    ตัวชีว้ัด ได้วีดีทัศน์ จ านวน 30 ตอน 

คัดเลือกโครงการวิจัยที่จะจัดท าเป็นสื่อความรู้ด้าน
การเกษตรแบบง่าย จ านวน 17 โครงการ 

12.50 
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ร้อยละ 
ความ

คืบหน้า 
7. การผลิตสื่อแอนนิเมชันจากสื่ออินโฟกราฟฟิค 
    ตัวชีว้ัด ได้สื่อแอนนิเมชั่น จ านวน 20 เรื่อง 

คัดเลือกโครงการวิจัยที่จะจัดท าเป็นสื่อแอนนิเมชัน 
จ านวน 10 โครงการ 

12.50 

8. การจัดท า E-Book เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 
    ตัวชีว้ัด ได้ E-Book  จ านวน 10 เรื่อง 

รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร ของ สวก. เพื่อจัดท าเป็น E-book ใน
เบื้องต้นได้ 10 เล่ม 

25.00 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ของ สวก. ในปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์ 53 กิจกรรม 121 ตัวชี้วัด ในไตรมาสที่ 1 มีการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินกิจกรรม 40 ตัวชี้วัด และประเมินผลในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จ านวน 81 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานรอบ
ไตรมาสที่ 1 พบว่า สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานและสูงกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้รวม 29 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 72.50 และต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.50 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7  

ตารางท่ี 7 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2560 รอบ
ไตรมาสที่ 1 

รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(ตัวชี้วัด) 

รวม 
(ตัวชี้วัด) 

ร้อยละ 

สูงกว่าเป้าหมาย   5   3    3  11 27.50 
ตามเป้าหมาย   8    1   9  18 45.00 
ต่ ากว่าเป้าหมาย   5   2   1   3  11 27.50 

รวม 18   5   2 15  40 100.00 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก 

1) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร ถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของ สวก. โดย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนของการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย และส่วนของการบริหารจัดการโครงการวิจัย  ซึ่งผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) พบว่า สามารถสนับสนุนทุน
โครงการวิจัย ได้สูงกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้  โดยสนับสนุนทุนโครงการวิจัยได้จ านวน 108 โครงการ เป็นเงินรวม 
253.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 230.87 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (110 ล้านบาท) และร้อยละ 63.49 ของ
แผนงานทั้งปี (400 ล้านบาท)   

ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  ปีงบประมาณ 
2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) สวก. สามารถผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 
(11 โครงการ) และร้อยละ 20.45 ของแผนงานทั้งปี (44 โครงการ) และมีการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากผลงานวิจัยการเกษตรที่ สวก. ให้การสนับสนุนไปแล้ว จ านวน 13 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 162.50 ของ
แผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (8 ค าขอ) และร้อยละ 40.63 ของแผนงานทั้งปี (32 ค าขอ) 

อย่างไรก็ตามในส่วนของการบริหารจัดการโครงการวิจัย สามารถสรุปปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขได้ ดังนี ้

 



9 
 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นแล้ว ไม่
สามารถควบคุมหรือบริหารระยะเวลาได้ ท าให้เกิดช่องว่างของการด าเนินงาน 

แนวทางแก้ไข 
1. ก าหนดระยะเวลาการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความชัดเจน และเพ่ิมมาตรการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

2) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งของ 

สวก. โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ แบ่ง
การด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และส่วนของการบริหาร
จัดการหลังจากที่ได้ให้การสนับสนุนทุนแล้ว ซึ่งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) พบว่า สวก. ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จ านวน 6 ทุน/
โครงการ/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนงานรอบไตรมาสที่ 1 (6 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) และร้อย
ละ 10.34 ของแผนงานทั้งปี (58 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) ประกอบด้วย การสนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 1 ทุน การสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 1 ทุน ทุนสร้าง
นักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย 2 โครงการ และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 2 หลักสูตร 

อย่างไรก็ตามในการสนับสนุนพัฒนาบุคคลากรวิจัยพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ดังนี้  
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1.   ผู้สมัครส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
แนวทางแก้ไข 

1.   ศึกษาความต้องการ/ความจ าเป็นในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรด้าน
การวิจัยการเกษตร เพ่ือหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร เป็นหนึ่งภารกิจหลัก ของ 

สวก. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ ผล
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) พบว่า สวก. ด าเนินงาน
ตามกระบวนงาน/ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนงานของแต่ละกิจกรรม โดยมีผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้สามารถสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขได้ดังนี้ 
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1.   ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ยังขาดการบูรณาการ 
2.   การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ 

 
แนวทางแก้ไข 

1.   จัดท าระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตร โดยก าหนด Metadata ของมาตรฐาน
ข้อมูลกลาง 
2.   ก าหนดหลักเกณฑ์แนวทาง/ ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาในการส่ง/น าเข้ าข้อมูล และ
ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และพัฒนาโปรแกรมเชื่อมระบบข้อมูลงานวิจัยเพ่ือให้
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 
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4) ด้านการบริหารจัดการภายใน  
การบริหารจัดการภายใน ของ สวก. เป็นการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน  และผลักดันให้การ

ด าเนินงานภาพรวมของ สวก. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และภารกิจหลักที่ส าคัญ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 
3 ในบางส่วน และยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร 
ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานยุทธศาสตร์ แผนงาน การติดตามประเมินผล การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของ สวก. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ สวก. การพัฒนาระบบคุณภาพการด าเนินงาน การ
บริหารจัดการเพื่อสร้างความม่ันคงทางการเงินของ สวก. การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การพัฒนาความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นต้น ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 รอบไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
2559) พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ มีเพียงบางกิจกรรมที่มีผล
การด าเนินงานต่ ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีการเลื่อนก าหนดการตามความเหมาะสม/จ าเป็น 

ทั้งนี้สามารถสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ด้านการบริหารจัดการงานภายใน สวก. ได้ดังนี้ 
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 

1.   ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส านักงานบางระบบยังไม่เสถียร/สมบูรณ์ ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2.   การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ 

แนวทางแก้ไข 
1.   เร่งด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานที่ยังไม่เสถียร/ไม่สมบูรณ์ ให้สามารถใช้ได้
จริงและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์ 
2.   เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
3.   พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ 


