รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลัก
ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
การรายงานด้านการเงิน
สวก. ได้รั บการอนุมัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 จากคณะกรรมการบริหาร สวก. ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ประกอบด้วย กรอบวงเงินงบประมาณ จานวน 780.478 ล้านบาท และแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 369.250
ล้านบาท และในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้รับอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ
จานวน 120 ล้านบาท และปรับเพิ่มแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 178 ล้านบาท โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณ
ตามแผนการดาเนินงานปี 2560 ในส่วนของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ รายจ่ายประจา และงบผูกพัน หลังปรับเพิ่ม
แล้ว จานวน 861.658 ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ในส่วนของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์
รายจ่ายประจ า และงบผูกพัน หลังปรับ เพิ่มแล้ ว จานวน 508.430 ล้านบาท และมีเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่ อมปี
จานวน 38.820 ล้านบาท รวมเป็นกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 900.478 ล้านบาท และแผนเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 547.520 ล้านบาท
ผลการเบิ กจ่ายงบประมาณตามผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560) ประกอบด้วย รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ รายจ่ายประจา และงบผูกพัน มีจานวนทั้งสิ้น 496.519
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.66 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (508.430 ล้านบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
การเบิกจ่ายของรัฐบาล ตามที่สานักงบประมาณกาหนดไว้ที่ร้อยละ 96 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 โดยในส่วนของการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี มีจานวน
ทั้งสิ้น 21.930 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.49 ของแผนที่ตั้งไว้ (38.820 ล้านบาท) รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2560
รายการ

กรอบ งปม.
ปี 2560*

แผนเบิกจ่าย
งปม.
ปี 2560*
326.021
58.165
384.186

งปม.
ใช้ไป

ร้อยละ
งปม. ใช้ไป

หน่วย : ล้านบาท
งปม. ใช้ไป
ร้อยละ
ตามผลงาน งปม. ใช้ไป
ตามผลงาน
323.274
99.16
54.446
93.61
377.721
98.32

1. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์
674.992
207.612
63.68
2. รายจ่ายประจา
62.422
54.446
93.61
รวม งปม.ตามยุทธศาสตร์ 737.414
262.059
68.21
และรายจ่ายประจา (1+2)
3. งบผูกพัน
124.244
124.244 118.799
95.62
118.799
95.62
รวมงบประมาณ ปี 2560 861.658
508.430 380.857
74.91
496.519
97.66
(1+2+3)
4. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
38.820
38.820
21.930
56.49
21.930
56.49
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4) 900.478
547.250 402.787
73.60
518.449
94.74
หมายเหตุ * คณะกรรมการบริหาร สวก. อนุมัติปรับกรอบวงเงินและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560

1

การวิเคราะห์ด้านการเงิน
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 เทียบแผนเบิกจ่ายงบประมาณทั้งปี พบว่า รายจ่ายตาม
ยุทธศาสตร์ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามแผนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.16 รองลงมาคือ งบผูกพัน ร้อยละ
95.62 รายจ่ายประจา ร้อยละ 93.61 และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ร้อยละ 56.49 ตามลาดับ
ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ พบว่า
งบประมาณ (ล้านบาท)
350
300

แผนทั้งปี

ผลเบิกจ่ายตามผลงาน

(99.28%)
276.560 274.562

(99.16%)
326.021 323.274

250
200
150
100
50

(96.18%)
19.584 18.835

(100%)
14.937 14.937

(100%)
14.940 14.940

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

0
ยุทธศาสตร์ 1

รวม

รูปภาพที่ 1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณที่ใช้ไปตามผลงาน จานวน 274.562 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.28
ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (276.560 ล้านบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของ
รัฐบาล ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 96
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณที่ใช้ไปตามผลงาน จานวน 18.835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.18
ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (19.584 ล้านบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล
ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 96
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณที่ใช้ไปตามผลงาน จานวน 14.937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (14.937 ล้านบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล
ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 96
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณที่ใช้ไปตามผลงาน จานวน 14.940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (14.940 ล้านบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล
ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 96
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การรายงานด้านความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ 2560 สวก. ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจาปี ตามแนวทางมาตรฐานสากล (COSO
ERM: Committee of Sponsoring Organizations-Enterprise Risk Management) โดยพิจารณาตามขั้นตอน
ทุกองค์ประกอบของมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งปัจจัยที่นาเข้าในการประเมินความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง ได้แก่
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงปี 2559 และ ความเห็นของ
คณะกรรมการบริหาร สวก. ครอบคลุมความเสี่ยงสาคัญ 3 ด้ าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงาน และความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560) สวก. ได้ประเมินระดับความเสี่ยง คุณภาพการจัดการความเสี่ยง แนวโน้มความเสี่ยง พร้อมระบุ
แนวทางการจัดการหรือ ควบคุมความเสี่ยง จานวน 8 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ก่อนบริหาร
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ระดับ E
จานวน 5 กิจกรรม
จานวน 4 กิจกรรม
จานวน 3 กิจกรรม
จานวน 1 กิจกรรม
จานวน -

ระดับ H
3 กิจกรรม
4 กิจกรรม
3 กิจกรรม
3 กิจกรรม
-

ความเสี่ยง
SR1 การอนุมัตโิ ครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR2 จานวนโครงการที่แล้วเสร็จก่อนปี 60 มีการนาไปใช้
ประโยชน์ต่ากว่าเป้าหมาย
OR3 จานวนนักวิจัยการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาไม่
เป็นไปตามเป้าประสงค์ (ที่เป็นมืออาชีพ)
SR4 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้มีความ
หลากหลายและขาดการบูรณาการ
OR5 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(HRM&HRD) มีประสิทธิผลไม่เพียงพอ
OR6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สนับสนุนให้การ
ทางานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
FR7 เงินทุนของ สวก. มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
SR8 สวก. ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุม่ เป้าหมายอย่าง
กว้างขวาง

ระดับ M
ระดับ L
2 กิจกรรม
1 กิจกรรม
3 กิจกรรม
3 กิจกรรม
5 กิจกรรม
ก่อนบริหาร เป้าหมาย
LxI=>ระดับ ที่คาดหวัง
1
5x4
1x4
5x4
E
M
E
5x4
1x4
5x4
E
M
E
5x3
1x3
4x3
E
M
H
4x3
1x3
4x3
H
M
H
5x4
1x4
5x4
E
M
E
3x3
1x3
3x3
H
M
H
5x5
1x5
5x5
E
H
E
3x3
1x3
3x3
H
M
H

3

รวม
8 กิจกรรม
8 กิจกรรม
8 กิจกรรม
8 กิจกรรม
8 กิจกรรม
ไตรมาส
2
3
1x4 1x2
M
L
5x4 1x2
E
L
1x3 1x2
M
L
4x3 4x3
H
H
5x4 5x4
E
E
3x3 3x3
H
H
4x5 2x3
E
M
3x3 3x3
H
H

4
1X2
L
1X2
L
1X2
L
1X1
L
3x2
M
1x1
L
1x3
M
1x3
M

การรายงานด้านภารกิจหลัก
สวก. ได้ดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติการและงบประมาณ และคารับรองการปฏิบัติงานของ สวก. ประจาปี
งบประมาณ 2560 ครบ 4 ไตรมาส (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) จึงขอรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
1.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2560 สวก. มีแผนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยตามกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ภายใต้กรอบวงเงิน จานวน 400 ล้านบาท และได้มีการอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงิน
การสนับสนุนทุนวิจัย จานวน 120 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยทั้งสิ้นจานวน 520 ล้านบาท
โดยเน้นการกาหนดโจทย์วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Selected Topics ซึ่งพันธกิจ ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการวิ จั ยการเกษตรนี้ มี ความสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การสนั บสนุ นทุ นวิ จั ยด้ า นการเกษตรอย่ า งมี
ประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สวก. ได้อนุมัติทุน
สนับสนุนโครงการวิจัย จานวน 227 โครงการ เป็นเงินรวม 522.111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.41 ของแผนทั้งปี
(520 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็น (1) งบประมาณของ สวก. จานวน 20 โครงการ เป็นเงิน 46.817 ล้านบาท และ
(2) งบประมาณที่ สวก. ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการแผนงานวิจัย ที่สาคัญของประเทศ จานวน 2 แผนงานวิจัย ได้แก่
การวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเร่งด่วน และการวิจัยที่ท้าทายไทย จานวน 207 โครงการ
เป็นเงิน 475.294 ล้านบาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยของ สวก. ปีงบประมาณ 2560
กรอบการวิจัย
1. กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก.
1.1 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร
1.2 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง
1.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร
2. การสนับสนุนทุนและบริหารจัดการโครงการวิจัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
2.1 แผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ (7 เรื่อง)
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ามัน
3) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
4) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคและการค้า
5) พืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าวโพด)
6) สัตว์เศรษฐกิจ
7) การบริหารทรัพยากรน้า
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ผลการดาเนินงาน
ปี 2560
จานวน งบประมาณ
(โครงการ) (ล้านบาท)
20
46.817
3
9.750
12
14.688
5
22.379
207
475.294
183
44
26
22
23
44
20
4

387.138
130.500
33.466
46.000
51.161
66.754
46.000
13.257

กรอบการวิจัย
2.2 แผนงานวิจัยการวิจัยที่ท้าทายไทย เพื่อตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระ
แห่งชาติ (2 เรื่อง)
1) Food Valley
2) Safe Food for All
รวม

ผลการดาเนินงาน
ปี 2560
จานวน งบประมาณ
(โครงการ) (ล้านบาท)
24
88.156
16
8
227

45.626
42.530
522.111

1.2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สวก. ได้ผลักดัน
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิง
พาณิชย์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ การให้คาปรึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิ จั ย การอนุ ญ าตให้ สิ ทธิ ในผลงานวิจั ย การเผยแพร่ป ระชาสั มพั นธ์ ต่อ หน่ว ยงานภาครัฐ ภาคธุร กิ จ
ภาคการเกษตร เป็ น ต้น จ านวน 71 โครงการ คิด เป็น ร้ อยละ 161.36 ของแผนงานทั้ ง ปี (44 โครงการ)
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวก. ปีงบประมาณ 2560
ประเภท
1. เชิงนโยบาย
2. เชิงสาธารณะ
3. เชิงพาณิชย์
รวม

แผนงานปี 2560
(โครงการ)
11
11
22
44

ผลการดาเนินงาน ปี 2560
(โครงการ)
16
20
35
71

ร้อยละ
ผลเทียบแผน
145.45
181.82
159.09
161.36

1.3) การยื่นคาขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สวก. ได้ดาเนินการ
ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย จานวน 58 คาขอ คิดเป็นร้อยละ 181.25 ของแผนงาน
ทั้งปี (32 คาขอ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. ปีงบประมาณ 2560
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์
2. อนุสิทธิบัตร
3. ลิขสิทธิ์
รวม

ผลการดาเนินงาน ปี 2560 (คาขอ)
11
42
5
58
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2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
ปีงบประมาณ 2560 สวก. กาหนดแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
การเกษตร ทั้งในรูปแบบของทุนการศึกษาระยะยาว และทุนระยะสั้นหรือลักษณะต่อยอด รวม 58 ทุน/โครงการ/
หลักสูตร ซึ่งพันธกิจที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรนี้ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยในปั จจุบัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย 1) ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรง
ครองราชย์ 70 ปี 2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 3) ทุนนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
4) ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย และ 5) กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก.
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สวก. ได้ดาเนินการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จานวน 64 ทุน/โครงการ/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 110.34 ของแผนงานทั้งปี
(58 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2560
ประเภททุน
1.
2.
3.
4.
5.

ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี (ทุน)
ทุนฝึกอบรมและปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ (ทุน)
ทุนนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน)
ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย (โครงการ)
กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. (หลักสูตร)
รวม

แผนงาน
ปี 2560
15
15
10
3
15
58

ผลการดาเนินงาน
ปี 2560
15
15
15
4
15
64

ร้อยละผล
เทียบแผน
100.00
100.00
150.00
133.33
100.00
110.34

3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
สวก. ดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวก.
(พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานและเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น
2 ส่วนคือ (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สวก. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้ทันท่วงที และเป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจ และ (2) การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลวิจัยด้านการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สามารถใช้งานได้จริง (อาทิ สวก. คอบช. และ กษ.) ซึ่งพันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจั ยการเกษตรนี้ มีความสอดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่ อสารองค์ความรู้ด้ว ย
นวัตกรรมสารสนเทศ
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สวก. ได้ดาเนินการตาม
กระบวนงาน/ขั้นตอนที่กาหนด รวม 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การดาเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2560
ร้อยละ
ความสาเร็จ
1. การจัดทามาตรฐานข้อมูล 1. จัดประชุมเพื่อกาหนดความต้องการเพื่อการออกแบบฐานความรู้ดิจิทัลและนวัตกรรม
100.00
การวิจัยการเกษตร
บริการ
ตัวชี้วัด ได้ระบบ
2. ออกแบบระบบนาเข้าข้อมูลและเครื่องมือนาเข้าข้อมูล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ฐานข้อมูล จานวน
ต่างๆ และร่วมกาหนด Meta data จานวน 28 Meta data
1 ระบบ
3. วิเคราะห์ความต้องการการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน กษ.
และหน่วยงานภายนอก โดยกาหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการส่ง/นาเข้าข้อมูล 5
วิธี
4. พัฒนาเครื่องมือนาเข้าข้อมูลหลากหลายวิธี เพื่อให้เหมาะกับแต่ละหน่วยงาน
5. ออกแบบและพัฒนา Platform สาหรับการบู รณาการข้อมูล และพัฒนาเว็ บ
เซอร์วิส www.tarr.arda.or.th ในการให้บริการ
6. เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 ได้มีการจัดอบรมการนาเข้าข้อมูลให้แก่หน่วยงานพันธมิตร11
หน่วยงาน และวันที่ 21-25 ส.ค.60 ได้ทาการทดสอบระบบ
7.เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 ได้เปิดใช้งานระบบ TARR หรือ THAILAND AGICULTURAL
RESEARCH REPOSITORY โดยมีข้อมูลการวิจัยการเกษตร จานวน 5,582 รายการ
จากหน่วยงานภายใต้ MOU จานวน 11 หน่วยงาน
2. ส่งเสริมเครือข่ายความ
1. รวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้ทางเกษตรของ สวก.
100.00
ร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2. จัดทาชุดองค์ความรู้ E-book จานวน 1 ชิ้นงาน ซึ่งประกอบด้วย E-book จานวน
ภาคการเกษตรด้วย ICT
11 เล่ม เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งให้ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สานักหอสมุด
ตัวชี้วัด ได้ชิ้นงานที่เป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาขึ้นเผยแพร่บนชั้นหนังสืออิเลคทรอนิกส์ สามารถ
องค์ความรู้
เข้าชมได้ที่ URL : ag-ebook.lib.ku.ac.th
จานวน 1 ชิ้นงาน
3. การพัฒนาและเพิ่มจานวน 1. ศึกษาชนิดของคลังข้อมูลเกษตรที่จะจัดทาเพิ่ม เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ 100.00
คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร
วิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
ตัวชี้วัด ได้คลังข้อมูลเพิม่
กาหนดชนิดสินค้า 9 ชนิด ได้แก่ 1) สับปะรด 2) เมล็ดพันธุ์พืช 3) ทุเรียน 4) มังคุด
จานวน 9 ชนิด
5) ไก่เนื้อ 6) ไก่ไข่ 7) โคเนื้อ 8) โคนม และ 9) สุกร
2. ได้มีการเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานดังนี้ 1) ห้องสมุดงานวิจัย สานักงานคณะกรรมการ
วิ จั ย แห่ ง ชาติ 2) ห้ อ งสมุ ด งานวิ จั ย ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
3) ฐานข้อมูลสื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) ฐานข้อมูลสื่อการเกษตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5) Thailand Library Integrated System
3. Update คลังข้อมูลเกษตรเดิม 12 ชนิด และจัดทาคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มจานวน
9 ชนิด รวมเป็นคลังข้อมูลเกษตร 21 ชนิดเสร็จเรียบร้อย
4. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 60 ได้ดาเนินการนาคลังข้อมูลเกษตรใหม่จานวน 9 ชนิด เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ www.arda.or.th เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
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ร้อยละ
ความสาเร็จ
4. ปรับปรุงและพัฒนาฐาน
1. สารวจความต้องการในการใช้งานของระบบฐานผลงานวิจัยโครงการจากนักวิเคราะห์ 100.00
ผลงานวิจัยโครงการที่แล้ว
โครงการ เพื่ อน าไปเป็ นข้ อมู ล ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ แ ละความเหมาะสมในการ
เสร็จ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตัวชี้วัด ได้ระบบฐานข้อมูล 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโปรแกรมจะใช้แสดงผล ทั้งในส่วน
วิจัยที่แล้วเสร็จ
โครงการที่แล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 1 ระบบ
3. ออกแบบและพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สาหรับโครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จ และโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน
4. ทดสอบและเริ่มประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลวิจัยที่แล้วเสร็จ คือ “ระบบการติดตาม
และแจ้งเตือนสถานะโครงการวิจัย” อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.ค. 60
5. น าข้ อ มู ล บางส่ ว นของฐานผลงานวิ จั ย โครงการขึ้ น เผยแพร่ บ นหน้ า เว็ บ ไซต์
www.arda.or.th และเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 ได้นาส่งข้อมูลฐานผลงานวิจัยโครงการ
เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลวิจัยแห่งชาติ (TNRR) เรียบร้อยแล้ว
5. การศึกษาความเป็นไปได้ใน 1. ดาเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างสารวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา Big Data
100.00
การใช้ระบบ Big DATA
เสร็จเรียบร้อย
ตัวชี้วัด ได้รายงาน
2. ดาเนินงานจัดทารายงานกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา (Inception Report)
การศึกษา
3. เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 ได้รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา Big DATA
จานวน 1 รายงาน
จานวน 1 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว
6. การจัดทาสื่อความรู้ด้าน 1. คัดเลือก วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการวิจัย จานวน 13 โครงการ เพื่อจัดทา
100.00
การเกษตรแบบง่าย
เป็นสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย จานวน 30 เริ่อง
ตัวชี้วัด ได้วีดีทัศน์ จานวน 2. จัดทาขอบเขตงาน (TOR) และทาสัญญากับผูร้ ับจ้าง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2560
30 เรื่อง
3. ดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และตรวจรับงานงวดที่ 2
ในเดือนสิงหาคม 2560
4. เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 ได้นาคลิปสือ่ ความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย จานวน 30 เรื่อง
ขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ www.arda.or.th ในส่วนแบนเนอร์วีดิทศั น์เกษตรไกด์
เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรม/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ปี 2560

7. การผลิตสื่อแอนนิเมชันจาก 1. คัดเลือก วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการวิจัยจานวน 10 โครงการ เพื่อจัดทาเป็น
สื่ออินโฟกราฟฟิค
สื่อแอนนิเมชัน จานวน 20 ตอน
ตัวชี้วัด ได้สื่อแอนนิเมชั่น 2. จัดทาขอบเขตงาน (TOR) และทาสัญญากับผูร้ ับจ้าง เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560
จานวน 20 ตอน
3. ดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และตรวจรับงาน
งวดที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2560
4. เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 ได้นาแอนนิเมชั่นในรูป Motion graphic จานวน 20 ตอน
ขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซด์ www.arda.or.th ในรูปแบบ Motion graphic
งานวิจัย เรียบร้อยแล้ว

100.00

8. การจัดทา E-Book เพื่อ
1. รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ของ สวก. เพื่อจัดทาเป็น Eเผยแพร่สู่สาธารณะ
book ในเบื้องต้นได้ 11 เล่ม ได้แก่
ตัวชี้วัด ได้ E-Book จานวน
1) กรอบแนวคิดเชิ งนโยบาย เพื่ อน าไปสู่การจั ดท าร่างพระราชบัญญั ติปาล์ ม
10 เรื่อง
น้ามันและน้ามันปาล์ม
2) ก้าวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤติโรคตายด่วน
3) ส่งออกข้าวไทยไป Niche Market
4) ARDA Research for Commercialization 2016 ผลงานวิจัยพร้อมใช้ สวก.
5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ทิศทาง พืชเศรษฐกิจไทยใน
อาเซียน
6) ผลงานการวิจัย 5 บรรทัด : ข้าว

110.00
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด

ร้อยละ
ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน ปี 2560
7) หนังสือรวมผลงานเด่น สวก.
8) ผลงานวิจั ยภายใต้ งานวิ จัยมุ่ งเป้ าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
เร่งด่วนกลุ่มเรื่องปาล์มน้ามัน ปีงบประมาณ 2556
9) ผลงานวิจั ยภายใต้ งานวิ จัยมุ่ งเป้ าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
เร่งด่วน กลุ่มเรื่องปาล์มน้ามัน ปีงบประมาณ 2557
10) สารพันปัญหาเรื่องปาล์มน้ามัน
11) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางอาหาร
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยและองค์ความรู้
3. จัดทา E-book จานวน 11 เล่ม และนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.arda.or.th
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560

สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลัก ของ สวก. ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก.
ประจาปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์ 53 กิจกรรม 74 ตัวชี้วัด โดยผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินกิจกรรม 74 ตัวชี้วัด ผลการ
ดาเนินงาน พบว่า สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้รวม 64 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 86.49 และต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.51 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8 ทั้งนี้
ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดรายกิจกรรมย่อย อาทิ จานวนการจัดประชุมบอร์ด 2 มุ่งเป้าทุกกลุ่ม
งาน ซึ่งมีผลการจัดประชุม 50 ครั้ง จากแผนที่กาหนดไว้ 130 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 39 เนื่องจากปีงบประมาณ
2560 สวก. สามารถอนุมัติทุนมุ่งเป้าได้มีประสิทธิภาพและเร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทาให้การจัดประชุมบอร์ด 2
น้อยกว่าแผนที่กาหนดไว้และสามารถประหยัดงบประมาณการจัดประชุมได้ เป็นต้น
ตารางที่ 8 สรุปการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2560
รายการ
สูงกว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
23
6
2
12
1
4
8
8
5
2
1
2
29
12
11
22

รวม
(ตัวชี้วัด)
43
21
10
74

ร้อยละ
58.11
28.38
13.51
100.00

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลัก
1) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร ถือเป็นภารกิจหลักที่สาคัญของ สวก. โดยสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนของการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย และส่วนของการบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 สวก.
ได้รับอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินการอนุมัติสนับสนุนทุนจากเดิม 400 ล้านบาทเพิ่มเป็น 520 ล้านบาท เนื่องจาก สวก.
ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ซึ่งจะดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องมีขออนุมัติเพิ่ม
กรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว
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ผลการดาเนิ น งาน ปี งบประมาณ 2560 สวก. สามารถอนุ มัติทุนวิจัย ได้อย่างมี ประสิ ทธิภ าพสู งกว่ า
แผนงานที่กาหนดไว้ โดยสามารถสนับสนุนทุนโครงการวิจัยได้จานวน 227 โครงการ เป็นเงินรวม 522.111 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100.41 ของแผนทั้งปี (520 ล้านบาท) ซึ่งผลการสนับสนุนทุนวิจัยสามารถดาเนินงานได้ สูงเกินกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ในส่วนของการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2560 สวก. ให้ความสาคัญกับการผลักดัน
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีการดาเนินงานในหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย
2) การนาเสนอผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ 3) การจัดงานเปิดตัวเทคโนโลยีจาก
งานวิจัย 4) การจัดฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5) การจัดทาวีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ 6) การจัดแสดง
นิทรรศการผลงานวิจัยของ สวก.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านงานต่างๆ เช่น งาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร
สู่ไทยแลนด์ 4.0” งาน “Thailand Rice Convention 2017” งาน “Thaifex 2017-World of food ASIA 2017”
เป็นต้น และ 7) การผลักดันการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยผ่าน ศพก. ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2560 สามารถ
ดาเนินงานผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จานวนรวมทั้งสิ้น 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 161.36
ของแผนงานทั้งปี (44 โครงการ)
สาหรับการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สวก. นั้น
สวก. สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยสามารถยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
จานวน 58 คาขอ คิดเป็นร้อยละ 181.25 ของแผนงานทั้งปี (32 คาขอ) ซึ่งสามารถดาเนินการได้สูงเกินกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้ว ส่วนใหญ่ต้องระยะเวลาใน
การดาเนินงานเพื่อจัดทาสัญญาสนับสนุนทุนและเบิกจ่ายเงินโครงการพอสมควร
แนวทางแก้ไข
1. กาหนดขั้นตอนการทางาน (Workflow) ของงาน รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สาคัญอย่างยิ่งของ
สวก. โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ แบ่งการ
ดาเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และส่วนของการบริหารจัดการ
หลังจากที่ได้ให้การสนับสนุนทุนแล้ว ทั้งนี้มีทุนที่สามารถดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จานวน 2 ทุน คือ 1) ทุน
สร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย ได้สนับสนุนทุนจานวน 4 โครงการ จากเป้าหมาย 3 โครงการ
และ 2) ทุนนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ สนับสนุนทุนจานวน 15 ทุน จากเป้าหมาย 10 ทุน สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ในส่วนของทุนและการจัดฝึกอบรมอีก 3 ประเภท สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด ได้แก่ 1)
ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี 2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ดาเนินการสนับสนุนทุนประเภทละ 15 ทุน และ 3) การจัดฝึกอบรมจานวน 15 หลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทั้งหมด จะเห็นได้ว่า สวก. สามารถดาเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรใน
ภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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ในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรนั้น ปีงบประมาณ 2560 สวก.
ได้อนุมัติทุนในกลุ่มสร้างนักวิจัยและพัฒนาทีมวิจัยให้แก่หน่วยงานสังกัด กษ. จานวน 4 หน่วยงาน คือ กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และกรมวิชาการเกษตร ส่วนการอนุมัติทุนประเภทบุคคลอื่นๆ สวก. ได้
อนุมัติทุนให้แก่บุคลากรในสังกัด กษ. จากหน่วยงานต่างๆ คือ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรม
ปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน และ อสค. รวมทั้งได้อนุมัติทุนให้แก่นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา 3 แห่ง คือ
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในส่วนของการ
จัดฝึกอบรมทั้งหมด 15 หลักสูตร มีผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,036 คน
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1. ผู้สมัครส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผู้สมัครทุนที่ต้องไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องคะแนนสอบภาษาอังกฤษทาให้ไม่สามารถรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยได้
แนวทางแก้ไข
1. ศึกษาความต้องการ/ความจาเป็นในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรด้านการวิจัย
การเกษตร เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร เป็นหนึ่งภารกิจหลัก ของ
สวก. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ ซึ่งรวมถึง
งานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 สวก. ในส่วนของงานด้านสารสนเทศ
ดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม เสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งมีผลผลิตจากการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ 1) ระบบ Thailand Agricultural Research Repository (TARR) 2)
ระบบการติดตามและแจ้งเตือนสถานะโครงการวิจัย 3) E-book จานวน 11 เล่ม 4) คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร
เพิ่มเติม จานวน 9 ชนิด 5) วีดิทัศน์สื่อความรู้การเกษตรแบบง่าย จานวน 30 เรื่อง และ 6) Motion Graphic
จานวน 20 ตอน เป็นต้น ส่วนงานด้านประชาสัมพันธ์สามารถดาเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมายเช่นกัน โดยสามารถจัด
กิจกรรมและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จานวน 10 ครั้ง เช่น
งาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0” งาน “Thailand Rice Convention 2017” และงาน
“Thaifex 2017-World of food ASIA 2017” เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อ (Media) ต่างๆ
จานวน 6 สื่อ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จานวน 4 สื่อ สาหรับตัวชี้วัดที่ต่ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ จานวนการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม และบริหารความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย ซึ่งมีผลการดาเนินงานประมาณร้อยละ 60
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจากเดิม คือ ผู้ บริหารพบสื่อมวลชนทุก 2 เดือน เป็นกิจกรรมการ
จัดงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซึ่งมีโอกาสได้พบปะสื่อมวลชนเช่นกัน ทาให้จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 98
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ผ่านมา ยังมีการบูรณาการข้อมูลไม่มากนัก
แนวทางแก้ไข
1. จัดทาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตร โดยกาหนด Metadata ของมาตรฐานข้อมูลกลาง
2. กาหนดหลักเกณฑ์แนวทาง/ ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาในการส่ง/นาเข้าข้อมูล และตรวจทานความ
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ และพั ฒ นาโปรแกรมเชื่ อ มระบบข้ อ มู ล งานวิ จั ย เพื่ อ ให้ ต อบสนอง
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์
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4) ด้านการบริหารจัดการภายใน
การบริ หารจั ดการภายใน ของ สวก. เป็นการดาเนินกิจกรรมที่ส่ งเสริม สนับสนุน และผลั กดั นให้ การ
ดาเนินงานภาพรวมของ สวก. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และภารกิจหลักที่สาคัญ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานยุทธศาสตร์
แผนงาน การติดตามประเมินผล การบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สวก. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
ของ สวก. การพัฒนาระบบคุณภาพการดาเนินงาน การบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ของ สวก.
เป็นต้น ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถดาเนินงานได้สูงกว่าแผนและเป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ อาทิ 1) ความสาเร็ จในการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดาเนินการได้ร้อยละ 93.90 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 2) การปรับปรุง
แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญา ดาเนินการได้ 11 เรื่อง สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จานวน 3 เรื่อง 3) ผลการสารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 86.60 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 4) ความสาเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 และ 5) ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณร้อยละ 86.49 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 เป็นต้น ในส่วนของกิจกรรมที่ ดาเนินงานได้
ต่ากว่าแผนงานที่กาหนดไว้ อาทิ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) สวก. ฉบับ
พกพา ซึ่งตั้งเป้าหมายจัดทาแล้วเสร็จจานวน 500 เล่ม เนื่องจากมีการทาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้งาน
สามารถ Download ข้อมูลทาง www.arda.or.th จึงส่งผลให้ลดจานวนการตีพิมพ์ หรือการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.
ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้แก่บุคลากร 1 ครั้ง จากเป้าหมายจานวน 2 ครั้ง และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเอง ทาให้มิได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 2 เป็นต้น
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1. ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สานักงานบางระบบยังไม่เสถียร/สมบูรณ์ ทาให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากร สวก. ยังขาดการพัฒนาและส่งเสริมให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างก้าวกระโดด
3. บุคลากร สวก. ยังขาดความพร้อมสู่การพัฒนาเป็น Smart Officer ตามนโยบายขององค์กร และ กษ.
แนวทางแก้ไข
1. เร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานที่ยังไม่เสถียร/ไม่สมบูรณ์ ให้สามารถใช้ได้จริงและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์
2. นาเทคโนโลยีดิจิตอลมาสนับสนุนการทางานให้ สวก. เป็นองค์การมหาชน ในยุค 4.0 ต่อไป
3. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะเป็น Smart Officer ในทุกระดับ
4. เร่ งสร้ างความรู้ ความเข้าใจในการกาหนดแผนปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างวินัยในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
5. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ
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