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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีผ่านมา 

และค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. 

..................................................................................................................... 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญและผลการด าเนินงาน 

 สวก. ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ฉบับที่ 4 และแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 สำมำรถจ ำแนกภำรกิจส ำคัญออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 2) ด้ำนกำรส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร และ 3) ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัย
กำรเกษตร ผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

1.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 

ปีงบประมำณ 2560 สวก. มีแผนกำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัยตำมกรอบกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำน
กำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร ภำยใต้กรอบวงเงิน จ ำนวน 400 ล้ำนบำท และได้มีกำรอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินกำรสนับสนุนทุน
วิจัย จ ำนวน 120 ล้ำนบำท รวมเป็นงบประมำณสนับสนุนทุนวิจัยทั้งสิ้นจ ำนวน 520 ล้ำนบำท  โดยเน้นกำรก ำหนดโจทย์วิจัย เพื่อ
แก้ปัญหำและยกระดับมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ 
Selected Topics ซึ่งพันธกิจที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตรนี้ มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุน
ทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิผล 

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2560 (1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560) สวก. ได้อนุมัติทุนสนับสนุน
โครงกำรวิจัย จ ำนวน 227 โครงกำร เป็นเงินรวม 522.111 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.41 ของแผนทั้งปี (520 ล้ำนบำท) โดยแบ่งเป็น 
(1) งบประมำณของ สวก. จ ำนวน 20 โครงกำร เป็นเงิน 46.817 ล้ำนบำท และ (2) งบประมำณที่ สวก. ได้รับมอบหมำยจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) ให้บริหำรจัดกำรแผนงำนวิจัยที่
ส ำคัญของประเทศ จ ำนวน 9 กลุ่มเรื่อง แบ่งเป็น แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ จ ำนวน 7 กลุ่ม
เรื่อง และแผนงำนวิจัยโครงกำรท้ำทำย และกำรวิจัยตอบสนองนโยบำย เป้ำหมำยรัฐบำล และตำมระเบียบวำระแห่งชำติ จ ำนวน 2  
กลุ่มเรื่อง รวม 207 โครงกำร เป็นเงิน 475.294 ล้ำนบำท รำยละเอียดแสดงดังตำรำงท่ี 1 

ตารางที่ 1  การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยของ สวก. ปีงบประมาณ 2560  

กรอบการวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 

จ านวน  
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.  กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. 20 46.817 
1.1  กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อขับเคลื่อนภำคกำรเกษตร 3 9.750 
1.2  กำรวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตแก่กำรเกษตรขนำดเล็ก-ขนำดกลำง 12 14.688 
1.3  กำรวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันในภำคธุรกิจเกษตร 5 22.379 
2.  การสนับสนุนทุนและบริหารจัดการโครงการวิจัย ซ่ึงได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย 
    แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 

207 475.294 

2.1  แผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (7 เร่ือง) 183 387.138 
1)  ข้ำว  44 130.500 
2)  ปำล์มน้ ำมัน  26 33.466 
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กรอบการวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 

จ านวน  
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

3)  สมุนไพรไทย อำหำรเสริมและสปำ  22 46.000 
4)  อำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำและควำมปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภคและกำรค้ำ  23 51.161 
5)  พืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้ำวโพด)  44 66.754 
6)  สัตว์เศรษฐกิจ 20 46.000 
7)  กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ        4 13.257 

2.2  แผนงานวิจัยโครงการท้าทายไทย และการวิจัยตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบ 
วาระแห่งชาติ   (2 เร่ือง) 

24 88.156 

1)  Food Valley 16 45.626 
2)  Safe Food for All 8 42.530 

รวม 227 522.111 

1.2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2560 (1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560) สวก. ได้ผลักดันผลงำนวิจัย
สู่กำรใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ และเชิงพำณิชย์ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ 
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ กำรให้ค ำปรึกษำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย กำรอนุญำตให้สิทธิในผลงำนวิจัย กำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่ อหน่ วยงำนภำ ครั ฐ   ภำคธุ รกิ จ  ภำคกำรเกษตร  เป็นต้น จ ำนวน 71 โครงกำร  คิ ด เป็น 
ร้อยละ 161.36 ของแผนงำนท้ังปี (44 โครงกำร) รำยละเอียดแสดงดังตำรำงท่ี 2  

ตารางที่ 2  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนข์อง สวก. ปีงบประมาณ 2560  

ประเภท 
แผนงานปี 2560  

(โครงการ) 
ผลการด าเนินงาน ปี 2560 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

ผลเทียบแผน 

1. เชิงนโยบำย 11 16 145.45 

2. เชิงสำธำรณะ 11 20 181.82 

3. เชิงพำณิชย ์ 22 35 159.09 
รวม 44 71 161.36 

1.3) การยื่นค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2560 (1 ตุลำคม 2559  – 30 กันยำยน 2560) สวก. ได้ด ำเนินกำรยื่นขอรับ
ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำจำกผลงำนวิจัย จ ำนวน 58 ค ำขอ คิดเป็นร้อยละ 181.25 ของแผนงำนทั้งปี (32 ค ำขอ) รำยละเอียด
แสดงดังตำรำงที่ 3 

ตารางที่  3   การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. ปีงบประมาณ 2560  

 
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา ผลการด าเนินงาน ปี 2560 (ค าขอ) 

1. สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 11 

2. อนุสิทธิบัตร 42 

3. ลิขสิทธิ ์ 5 
รวม 58 
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2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  

ปีงบประมำณ 2560 สวก. ก ำหนดแผนงำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร 
ทั้งในรูปแบบของทุนกำรศึกษำระยะยำว และทุนระยะสั้นหรอืลักษณะต่อยอด รวม 58 ทุน/โครงกำร/หลักสูตร ซึ่งพันธกิจที่ 2 ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรนี้  มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพนักวิจัยใน
กำรผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพ โดยสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพทั้งบุคลำกรวิจัยรุ่นใหม่และบุคลำกรวิจัยในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกรวิจัยให้เกิดควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย 1) 
ทุนกำรศึกษำปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ 70 ปี 2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 3) ทุนน ำเสนอ
ผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 4) ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศและโครงกำรพัฒนำทีมวิจัย และ 5) กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก.  

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2560 (1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560)  สวก. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร จ ำนวน 64 ทุน/โครงกำร/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 110.34 ของแผนงำนทั้งปี (58 ทุน/โครงกำร/
หลักสูตร) รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 4 

ตารางที่ 4   การส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2560  

ประเภททุน 
แผนงาน 
ปี 2560 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 

ร้อยละผล
เทียบแผน 

1. ทุนกำรศึกษำปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ 70 ปี (ทุน) 15 15 100.00 
2. ทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิกำรวิจยั ณ ต่ำงประเทศ (ทุน) 15 15 100.00 
3. ทุนน ำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ (ทุน) 10 15 150.00 
4. ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศและโครงกำรพัฒนำทีมวิจัย (โครงกำร)  3 4 133.33 
5. กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. (หลักสูตร) 15 15 100.00 
 รวม 58 64 110.34 

3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 

สวก. ด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สวก. (พ.ศ. 
2559 – 2561) เพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมใช้งำนและเป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงงำนวิจัย พัฒนำ
นักวิจัย และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรเพื่อควำมเข้มแข็งและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
งำนวิจัย สวก. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งำนได้ทันท่วงที และเป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจ และ (2) กำรบูรณำกำรและเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลวิจัยด้ำนกำรเกษตรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้งำนได้จริง  (อำทิ สวก. คอบช. และ กษ.) ซึ่งพันธกิจที่ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรนี้ มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำร
องค์ควำมรู้ด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2560 (1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560) สวก. ได้ด ำเนินกำรตำมระบวนงำน/
ขั้นตอนที่ก ำหนด รวม 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100   ดังตำรำงที่ 5  



4 
 

ตารางที่  5  การด าเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2560  

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
1.  กำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมลู

กำรวิจัยกำรเกษตร 
ตัวช้ีวัด ได้ระบบฐำนข้อมลู 

จ ำนวน 1 ระบบ 

1. จัดประชุมเพื่อก ำหนดควำมต้องกำรเพื่อกำรออกแบบฐำนควำมรู้ดิจิทัลและนวัตกรรม
บริกำร  

2. ออกแบบระบบน ำเข้ำข้อมูลและเครื่องมือน ำเข้ำข้อมูล โดยมผีู้แทนจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ และร่วมก ำหนด Meta data จ ำนวน 28 Meta data 

3. วิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรบูรณำกำรข้อมลูกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยใน กษ. 
และหน่วยงำนภำยนอก โดยก ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำงในกำรส่ง/น ำเข้ำข้อมูล 5 
วิธี 

4. พัฒนำเครื่องมือน ำเข้ำข้อมูลหลำกหลำยวิธี เพื่อให้เหมำะกับแต่ละหน่วยงำน 
5. ออกแบบและพัฒนำ Platform ส ำหรับกำรบูรณำกำรข้อมูล และพัฒนำเว็บ

เซอร์วิส www.tarr.arda.or.th ในกำรให้บริกำร  
6. เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 ได้มีกำรจัดอบรมกำรน ำเข้ำข้อมูลให้แก่หน่วยงำนพันธมิตร11 

หน่วยงำน และวันท่ี 21-25 ส.ค.60 ได้ท ำกำรทดสอบระบบ  
7.เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 ได้เปิดใช้งำนระบบ TARR หรือ THAILAND AGICULTURAL 

RESEARCH REPOSITORY โดยมีข้อมูลกำรวิจัยกำรเกษตร จ ำนวน 5,582 รำยกำร 
จำกหนว่ยงำนภำยใต้ MOU จ ำนวน 11 หน่วยงำน 

100.00 

2. ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือ
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ภำค
กำรเกษตรด้วย ICT 
ตัวช้ีวัด ได้ชิ้นงำนท่ีเป็น 

องค์ควำมรู้  
จ ำนวน 1 ช้ินงำน 

1. รวบรวมงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ทำงเกษตรของ สวก.  
2. จัดท ำชุดองค์ควำมรู้ E-book จ ำนวน 1 ช้ินงำน ซึ่งประกอบด้วย E-book จ ำนวน  

11 เล่ม เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งให้ศูนย์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ น ำขึ้นเผยแพร่บนช้ันหนังสืออิเลคทรอนิกส์ สำมำรถ 
เข้ำชมได้ที่ URL : ag-ebook.lib.ku.ac.th 

100.00 

3.  กำรพัฒนำและเพิ่มจ ำนวน
คลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตร  

    ตัวช้ีวัด ได้คลังข้อมูลเพิม่ 
จ ำนวน 9 ชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษำชนิดของคลังข้อมูลเกษตรที่จะจัดท ำเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
วิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
ก ำหนดชนิดสินค้ำ 9 ชนิด ได้แก่ 1) สับปะรด 2) เมล็ดพันธุ์พืช 3) ทุเรียน 4) มังคุด 
5) ไก่เนื้อ 6) ไก่ไข่ 7) โคเนื้อ 8) โคนม และ 9) สุกร 

2. ได้มีกำรเช่ือมข้อมูลกับหน่วยงำนดังนี้ 1) ห้องสมุดงำนวิจัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ  2) ห้องสมุดงำนวิจัย ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย             
3) ฐำนข้อมูลสื่อกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 4) ฐำนข้อมูลสื่อกำรเกษตร 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 5) Thailand Library Integrated System 

3. Update คลังข้อมูลเกษตรเดิม 12 ชนิด และจัดท ำคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มจ ำนวน    
9 ชนิด รวมเป็นคลังข้อมูลเกษตร 21 ชนิดเสร็จเรียบร้อย 

4. เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 60 ได้ด ำเนินกำรน ำคลังข้อมูลเกษตรใหม่จ ำนวน 9 ชนิด เผยแพร่
ผ่ำนเว็บไซต์ www.arda.or.th  เรียบร้อยแล้ว 

100.00 

4. ปรับปรุงและพัฒนำฐำน
ผลงำนวิจัยโครงกำรที่แล้วเสร็จ 
    ตัวช้ีวัด ได้ระบบฐำนข้อมูล

วิจัยที่แล้วเสร็จ  
จ ำนวน 1 ระบบ 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้งำนของระบบฐำนผลงำนวิจัยโครงกำรจำกนักวิเครำะห์
โครงกำร เพื่อน ำไปเป็นข้อมูลศึกษำควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำ 

2. วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมของโปรแกรมจะใช้แสดงผล ทั้งในส่วน
โครงกำรที่แล้วเสร็จและโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3. ออกแบบและพัฒนำเป็นระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร ส ำหรับโครงกำรวิจัย     
ที่แล้วเสร็จ และโครงกำรวิจัยที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน 

4. ทดสอบและเริ่มประกำศใช้ระบบฐำนข้อมูลวิจัยที่แล้วเสร็จ คือ “ระบบกำรติดตำม
และแจ้งเตือนสถำนะโครงกำรวิจัย” อย่ำงเป็นทำงกำรในวันท่ี 1 ก.ค. 60 

100.00 

http://www.tarr.arda.or.th/
http://www.arda.or.th/
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
5. น ำข้อมูลบำงส่วนของฐำนผลงำนวิจัยโครงกำรขึ้นเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ 

www.arda.or.th และเมื่อวันท่ี 31 ส.ค. 60 ได้น ำส่งข้อมูลฐำนผลงำนวิจัยโครงกำร
เข้ำสู่ระบบคลังข้อมูลวิจัยแห่งชำติ (TNRR) เรียบร้อยแล้ว 

5.  กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรใช้ระบบ Big DATA 

    ตัวช้ีวัด ไดร้ำยงำนกำรศึกษำ  
              จ ำนวน 1 รำยงำน 

1. ด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้รับจ้ำงส ำรวจและศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท ำ Big Data 
เสร็จเรียบร้อย 

2. ด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนกรอบแนวคิดและวิธีกำรศึกษำ (Inception Report) 
3. เมื่อวันท่ี 31 ส.ค. 60 ไดร้ำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท ำ Big DATA 

จ ำนวน 1 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว 

100.00 

6.  กำรจัดท ำสื่อควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรแบบง่ำย 

    ตัวช้ีวัด ได้วีดีทัศน์ จ ำนวน 
30 เรื่อง 

1. คัดเลือก วิเครำะห์ และสังเครำะหโ์ครงกำรวิจัย จ ำนวน 13 โครงกำร เพื่อจัดท ำ
เป็นสื่อควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบง่ำย จ ำนวน 30 เริ่อง 

2. จัดท ำขอบเขตงำน (TOR) และท ำสัญญำกับผูร้ับจ้ำง เมื่อวันท่ี 31 มี.ค. 2560 
3. ด ำเนินกำรตรวจรับงำนงวดที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนำยน 2560 และตรวจรับงำนงวดที่ 2 

ในเดือนสิงหำคม 2560 
4. เมื่อวันท่ี 31 ส.ค. 60 ได้น ำคลิปสือ่ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบง่ำย จ ำนวน 30 เรื่อง 

ขึ้นเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ www.arda.or.th ในส่วนแบนเนอร์วีดิทศัน์เกษตรไกด์ 
เรียบร้อยแล้ว 

100.00 

7. กำรผลติสื่อแอนนิเมชันจำก
สื่ออินโฟกรำฟฟิค 

    ตัวช้ีวัด ได้สื่อแอนนิเมช่ัน 
จ ำนวน 20 ตอน 

1. คัดเลือก วิเครำะห์ และสังเครำะหโ์ครงกำรวิจัยจ ำนวน 10 โครงกำร เพื่อจัดท ำเป็น
สื่อแอนนิเมชัน จ ำนวน 20 ตอน         

2. จัดท ำขอบเขตงำน (TOR) และท ำสัญญำกับผูร้ับจ้ำง เมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 2560 
3. ด ำเนินกำรตรวจรับงำนงวดที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนำยน 2560 และตรวจรับงำน 

งวดที่ 2 ในเดือนสิงหำคม 2560 
4. เมื่อวันท่ี 31 ส.ค. 60 ได้น ำแอนนเิมชั่นในรูป Motion graphic จ ำนวน 20 ตอน 

ขึ้นเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซด์ www.arda.or.th ในรูปแบบ Motion graphic 
งำนวิจัย เรียบร้อยแล้ว 

100.00 

8.  กำรจัดท ำ E-Book เพื่อ
เผยแพรสู่่สำธำรณะ 

    ตัวช้ีวัด ได้ E-Book  จ ำนวน 
10 เรื่อง 

1. รวบรวมข้อมูลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร ของ สวก. เพื่อจัดท ำเป็น  
E-book ในเบื้องต้นได้ 11 เล่ม ได้แก่   

1)  กรอบแนวคิดเชิงนโยบำย เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติปำล์ม
น้ ำมันและน้ ำมันปำล์ม 

2)  ก้ำวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤติโรคตำยด่วน   
3)  ส่งออกข้ำวไทยไป Niche Market   
4)  ARDA Research for Commercialization 2016   ผลงำนวิจัยพร้อมใช้ สวก. 
5)  ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ทิศทำง พืชเศรษฐกิจไทยใน

อำเซียน  
6)  ผลงำนกำรวิจัย 5 บรรทัด : ข้ำว 
7)  หนังสือรวมผลงำนเด่น สวก. 
8)  ผลงำนวิจัยภำยใต้งำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ

เร่งด่วนกลุ่มเรื่องปำล์มน้ ำมัน ปีงบประมำณ 2556 
9)  ผลงำนวิจัยภำยใต้งำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ

เร่งด่วน กลุ่มเรื่องปำล์มน้ ำมัน ปีงบประมำณ 2557 
10) สำรพันปัญหำเรื่องปำล์มน้ ำมัน 
11) ยุทธศำสตร์ของประเทศไทยด้ำนควำมมั่นคงและควำมปลอดภัย 
     ทำงอำหำร 

2. วิเครำะห์และสังเครำะห์งำนวิจัยและองค์ควำมรู้  

110.00 

http://www.arda.or.th/
http://www.arda.or.th/
http://www.arda.or.th/
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
3. จัดท ำ E-book จ ำนวน 11 เล่ม และน ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.arda.or.th 

เมื่อเดือนมิถุนำยน 2560 

สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ของ สวก. ตำมแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณของ สวก. ประจ ำปี
งบประมำณ 2560  ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 22 กลยุทธ ์53 กิจกรรม 74 ตัวช้ีวัด โดยผลกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 
30 กันยำยน 2560  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินกิจกรรม  74 ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
เป้ำหมำยและสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้รวม 64 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 86.49 และต่ ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็น  
ร้อยละ 13.51 รำยละเอียดแสดงดังตำรำงท่ี 6 ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดรำยกิจกรรมย่อย อำทิ จ ำนวนกำร
จัดประชุมบอร์ด 2 มุ่งเป้ำทุกกลุ่มงำน ซึ่งมีผลกำรจัดประชุม 50 ครั้ง จำกแผนที่ก ำหนดไว้ 130 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 39 เนื่องจำก
ปีงบประมำณ 2560 สวก. สำมำรถอนุมัติทุนมุ่งเป้ำได้มีประสิทธิภำพและเร็วกว่ำในอดี ตที่ผ่ำนมำ ท ำให้กำรจัดประชุมบอร์ด 2  
น้อยกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้และสำมำรถประหยัดงบประมำณกำรจัดประชุมได้ เป็นต้น 

ตารางที่ 6  สรุปการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2560 

รายการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

(ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

(ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

(ตัวชี้วัด) 
รวม 

(ตัวชี้วัด) 
ร้อยละ 

สูงกว่ำเป้ำหมำย 23 6 2 12 43 58.11 
ตำมเป้ำหมำย 1 4 8 8 21 28.38 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 5 2 1 2 10 13.51 

รวม 29 12 11 22 74 100.00 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก 

1) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร ถือเป็นภำรกิจหลักที่ส ำคัญของ สวก. โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิผล แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของกำรสนับสนุนทุน
โครงกำรวิจัย และส่วนของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย โดยในช่วงไตรมำสที่ 3 สวก. ได้รับอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินกำรอนุมัติ
สนับสนุนทุนจำกเดิม 400 ล้ำนบำทเพิ่มเป็น 520 ล้ำนบำท เนื่องจำก สวก. ได้รับทุนสนับสนุนจำก วช. ซึ่งจะด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ 2560 เพิ่มขึน้ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมำณดังกล่ำว  

ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2560 สวก. สำมำรถอนุมัติทุนวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงกว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้  
โดยสำมำรถสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัยได้จ ำนวน 227 โครงกำร เป็นเงินรวม 522.111 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.41 ของแผนทั้งปี 
(520 ล้ำนบำท) ซึ่งผลกำรสนับสนุนทุนวิจัยสำมำรถด ำเนินงำนได้สูงเกินกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

ในส่วนของกำรผลักดันงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ ปีงบประมำณ 2560 สวก. ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้
ประโยชน์  โดยมีกำรด ำเนินงำนในหลำยรูปแบบ ได้แก่ 1) กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิผลงำนวิจัย 2) กำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์จำกผลงำนวิจัยให้แก่
ผู้ประกอบกำรและผู้ที่สนใจ 3) กำรจัดงำนเปิดตัวเทคโนโลยีจำกงำนวิจัย 4) กำรจัดฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 5) กำรจัดท ำ 
วีดิทัศน์เผยแพร่องค์ควำมรู้ 6) กำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลงำนวิจัยของ สวก. เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนงำนต่ำงๆ เช่น งำน “กำร
ขับเคลื่อนงำนวิจัยกำรเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0” งำน “Thailand Rice Convention 2017” งำน “Thaifex 2017-World of food ASIA 
2017” เป็นต้น และ 7) กำรผลักดันกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยผ่ำน ศพก. ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2560 สำมำรถด ำเนินงำน

http://www.arda.or.th/
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ผลักดันผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ และเชิงพำณิชย์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยสำมำรถ
ผลักดันงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 71 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 161.36 ของแผนงำนทั้งปี (44 โครงกำร)  

ส ำหรับกำรยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนจำก สวก. นั้น  สวก. สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยสำมำรถยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ จ ำนวน 58  ค ำขอ คิดเป็นร้อยละ 
181.25 ของแผนงำนท้ังปี (32 ค ำขอ) ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้สูงเกินกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. กำรปรับแก้ไขข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ไดร้ับควำมเห็นชอบในหลักกำรแล้ว ส่วนใหญ่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน

เพื่อจัดท ำสญัญำสนับสนุนทุนและเบิกจ่ำยเงินโครงกำรพอสมควร   
แนวทางแก้ไข 

1.  ก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำน (Workflow) ของงำน รวมทั้งก ำหนดระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด 

2.  ทบทวน ควบคุม และติดตำมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ ให้เกิดกำรด ำเนินงำนครบถ้วนทุกกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

2) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 

กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร เป็นอีกหนึ่งภำรกิจที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งของ สวก. โดย
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพนักวิจัยในกำรผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพ แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร และส่วนของกำรบริหำรจัดกำรหลังจำกที่ได้ให้กำรสนับสนุนทุนแล้ว ทั้งนี้มีทุนที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จ ำนวน 2 ทุน คือ 1) ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศและโครงกำรพัฒนำทีมวิจัย ได้สนับสนุน
ทุนจ ำนวน  4 โครงกำร จำกเป้ำหมำย 3 โครงกำร และ 2) ทุนน ำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ สนับสนุนทุนจ ำนวน 15 ทุน จำก
เป้ำหมำย 10 ทุน สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  ในส่วนของทุนและกำรจัดฝึกอบรมอีก 3 ประเภท สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
ทั้งหมด ได้แก่ 1) ทุนกำรศึกษำปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ 70 ปี   2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 
ด ำเนินกำรสนับสนุนทุนประเภทละ 15 ทุน และ 3) กำรจัดฝึกอบรมจ ำนวน 15 หลักสูตร เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทั้งหมด จะเห็นได้ว่ำ 
สวก. สำมำรถด ำเนินงำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรในภำพรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรวิจัยด้ำนกำรเกษตรนั้น ปีงบประมำณ 2560 สวก. ได้อนุมัติทุนในกลุ่ม
สร้ำงนักวิจัยและพัฒนำทีมวิจัยให้แก่หน่วยงำนสังกัด กษ. จ ำนวน   4 หน่วยงำน คือ กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร กรมหม่อนไหม กรม
ปศุสัตว์ และกรมวิชำกำรเกษตร ส่วนกำรอนุมัติทุนประเภทบุคคลอื่นๆ สวก. ได้อนุมัติทุนให้แก่บุคลำกรในสังกัด กษ. จำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
คือ กรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมพัฒนำที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทำน และองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งได้อนุมัติทุนให้แก่นักวิจัยจำกสถำบันกำรศึกษำ 3 แห่ง คือ มหำวิทยำเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ในส่วนของกำรจัดฝึกอบรมทั้งหมด 15 หลักสูตร มีผู้ผ่ำนกำรอบรมรวมทั้งสิ้น  
1,036 คน 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. ผู้สมคัรส่วนใหญ่มีคณุสมบัตไิม่เปน็ไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  
2. ผู้สมคัรทุนท่ีต้องไปต่ำงประเทศมปีัญหำเรื่องคะแนนสอบภำษำอังกฤษท ำให้ไม่สำมำรถรบักำรสนับสนุนทุนวิจัยได้ 

 
แนวทางแก้ไข 

1. ศึกษำควำมต้องกำร/ควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร เพื่อหำแนว
ทำงแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม  

2.  ทบทวน ควบคุม และติดตำมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ ให้เกดิกำรด ำเนินงำนครบถ้วนทุกกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
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3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 

กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร เป็นหนึ่งภำรกิจหลัก ของ สวก. ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำรองค์ควำมรู้ด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ ซึ่งรวมถึงงำนด้ำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2560  สวก. ในส่วนของงำนด้ำนสำรสนเทศด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม  
เสร็จเรียบร้อยตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ 1) ระบบ Thailand 
Agricultural Research Repository (TARR) 2) ระบบกำรติดตำมและแจ้งเตือนสถำนะโครงกำรวิจัย 3) E-book จ ำนวน 11 เล่ม  
4) คลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตรเพิ่มเติม จ ำนวน 9 ชนิด 5) วีดิทัศน์สื่อควำมรู้กำรเกษตรแบบง่ำย จ ำนวน 30 เรื่อง และ 6) Motion 
Graphic จ ำนวน 20 ตอน เป็นต้น ส่วนงำนด้ำนประชำสัมพันธ์สำมำรถด ำเนินงำนได้สูงกว่ำเป้ำหมำยเช่นกัน โดยสำมำรถจัดกิจกรรม
และนิทรรศกำรเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ ตั้งไว้จ ำนวน 10 ครั้ง เช่น งำน “กำรขับเคลื่อน
งำนวิจัยกำรเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0” งำน “Thailand Rice Convention 2017” และงำน “Thaifex 2017-World of food ASIA 2017” 
เป็นต้น  รวมทั้งมีกำรจัดเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสื่อ (Media) ต่ำงๆ จ ำนวน 6 สื่อ สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้จ ำนวน 4 สื่อ ส ำหรับตัวช้ีวัดที่
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ได้แก่ จ ำนวนกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมมีส่วนร่วม และบริหำรควำมสัมพันธ์กับภำคีเครือข่ำย ซึ่งมีผลกำร
ด ำเนินงำนประมำณร้อยละ 60 เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมจำกเดิม คือ ผู้บริหำรพบสื่อมวลชนทุก 2 เดือน เป็น
กิจกรรมกำรจัดงำนนิทรรศกำรเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ซึ่งมีโอกำสได้พบปะสื่อมวลชนเช่นกัน ท ำให้จ ำนวนครั้งในกำรจัดกิจกรรมไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย แต่สำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณได้ร้อยละ 98 

สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ที่ผ่ำนมำ ยังมีกำรบรูณำกำรข้อมูลไม่มำกนัก 

แนวทางแก้ไข 
1. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตร โดยก ำหนด Metadata ของมำตรฐำนข้อมูลกลำง 
2. ก ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำง/ ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลำในกำรส่ง/น ำเข้ำข้อมูล และตรวจทำนควำมถูกต้องครบถ้วน 

 สมบูรณ์ และพัฒนำโปรแกรมเช่ือมระบบข้อมูลงำนวิจัยเพื่อให้ตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์  
3. ทบทวน ควบคุม และติดตำมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ ให้เกิดกำรด ำเนินงำนครบถ้วนทุกกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

4) ด้านการบริหารจัดการภายใน  

กำรบริหำรจัดกำรภำยใน ของ สวก. เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้กำรด ำเนินงำนภำพรวมของ 
สวก. เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และภำรกิจหลักที่ส ำคัญ โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำร
บริหำรกำรวิจัยกำรเกษตร ประกอบด้วย กิจกรรมต่ำงๆ อำทิ งำนยุทธศำสตร์ แผนงำน กำรติดตำมประเมินผล กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ของ สวก. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในของ สวก. กำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงกำรเงินของ สวก. เป็นต้น ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2560 พบว่ำ กิจกรรมส่วนใหญ่สำมำรถด ำเนินงำนได้สูงกว่ำ
แผนและเป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่มีผลกำรด ำเนินงำนสูงกว่ำแผนที่ตั้งไว้ อำทิ 1) ควำมส ำเร็จในกำรสรรหำ
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด ำเนินกำรได้ร้อยละ 93.90 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 2) กำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือสัญญำ ด ำเนินกำรได้ 11 เรื่อง สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้จ ำนวน 3 เรื่อง 3) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ร้อยละ 86.60 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 4) ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
ร้อยละ 80 และ 5) ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณร้อยละ 86.49 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 
เป็นต้น ในส่วนของกิจกรรมที่ด ำเนินงำนได้ต่ ำกว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ อำทิ  กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2560-2564) สวก. ฉบับพกพำ ซึ่งตั้งเป้ำหมำยจัดท ำแล้วเสร็จจ ำนวน 500 เล่ม เนื่องจำกมีกำรท ำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ผู้ใช้งำนสำมำรถ Download ข้อมูลทำง www.arda.or.th จึงส่งผลให้ลดจ ำนวนกำรตีพิมพ์ หรือกำรปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ซึ่งได้มีกำร
จัดกิจกรรมอบรมให้แก่บุคลำกร 1 ครั้ง จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 2 ครั้ง และได้มอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเอง  
ท ำให้มิได้มีกำรจัดกิจกรรมในครั้งท่ี 2  เป็นต้น   

http://www.arda.or.th/
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สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
1. ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีน ำมำใช้ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรปฏิบตัิงำนของส ำนักงำนบำงระบบยัง

ไม่เสถียร/สมบูรณ์ ท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
2. บุคลำกร สวก. ยังขำดกำรพัฒนำและส่งเสรมิให้สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่ำงก้ำวกระโดด  
3.  บุคลำกร สวก. ยังขำดควำมพร้อมสู่กำรพัฒนำเป็น Smart Officer ตำมนโยบำยขององค์กร และ กษ. 

แนวทางแก้ไข 
1. เร่งด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่น ำมำใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนท่ียังไม่เสถียร/ไม่สมบูรณ์ ให้สำมำรถใช้ได้จริงและเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสมบูรณ์ 
2. น ำเทคโนโลยีดิจิตอลมำสนับสนุนกำรท ำงำนให้ สวก. เป็นองค์กำรมหำชน ในยุค 4.0 ต่อไป 
3. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมพร้อมที่จะเป็น Smart Officer ในทุกระดับ 
4. เร่งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำน รวมถึงสร้ำงวินัยในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
5. พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร 
6.  ทบทวน ควบคุม และติดตำมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ ให้เกิดกำรด ำเนินงำนครบถ้วนทุกกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

 


