การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ความเสี่ยงสาคัญขององค์กร ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา
และคาอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
.....................................................................................................................
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญและผลการดาเนินงาน
สวก. ดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติกำร
และงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2561 สำมำรถจำแนกภำรกิจสำคัญออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 2) ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร และ
3) ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร ผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
1.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย
ปีงบประมำณ 2561 สวก. กำหนดแผนกำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัยตำมกรอบกำรสนับสนุน
ทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรของ สวก. แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
ประเทศ และแผนงำนวิจัยที่ท้ำทำยไทยและกำรวิจัยตอบสนองนโยบำย เป้ำหมำยรั ฐบำล ตำมระเบียบวำระแห่งชำติ
ภำยใต้กรอบวงเงิน จำนวน 620 ล้ำนบำท โดยเน้นกำรกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อแก้ปัญหำและยกระดับมำตรฐำนควำม
เป็นอยู่ของเกษตรกรตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Selected Topics ซึ่ง
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตรนี้ มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุนทุน
วิจัยด้ำนกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ 2561 ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)
สวก. ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย จำนวน 303 โครงกำร งบประมำณรวม 631.641 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
101.88 ของแผนงำนทั้งปี (620 ล้ำนบำท) โดยแบ่งเป็น (1) งบประมำณของ สวก. จำนวน 12 โครงกำร เป็นเงิน
13.503 ล้ำนบำท และ (2) งบประมำณที่ สวก. ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
ร่วมกับเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) ให้บริหำรจัดกำรแผนงำนวิจัย ที่สำคัญของประเทศ จำนวน
2 แผนงำนวิจัย ได้แก่ แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ และ (2) แผนงำนวิจัยกำร
วิจัยที่ท้ำทำยไทย และกำรวิจัยตอบสนองนโยบำยเป้ำหมำยรัฐบำล ตำมระเบียบวำระแห่งชำติ จำนวนรวม 291
โครงกำร เป็นเงิน 618.131 ล้ำนบำท รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 –
30 กันยายน 2561)
กรอบการวิจัย
1. กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก.
1.1 กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อขับเคลื่อนภำคกำรเกษตร

1

ผลรอบ 12 เดือน
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(ลบ.)
12
13.503
1
0.803

กรอบการวิจัย
1.2 กำรวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตแก่กำรเกษตรขนำดเล็ก-ขนำดกลำง
1.3 กำรวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันในภำคธุรกิจเกษตร
1.4 กำรวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่กำรลงทุนทำงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม
2. การสนับสนุนทุนและบริหารจัดการโครงการวิจัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์ กรบริหารงานวิจั ยแห่ งชาติ
(คอบช.)
2.1 แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ (7 เรื่อง)
1) ข้ำว
2) ปำล์มน้ำมัน
3) สมุนไพร อำหำรเสริมและสปำ
4) อำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำและควำมปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและกำรค้ำ
5) พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)
6) สัตว์เศรษฐกิจ
7) กำรบริหำรทรัพยำกรน้ำ
2.2 แผนงำนวิจัยกำรวิจัยที่ท้ำทำยไทย และกำรวิจัยตอบสนองนโยบำยเป้ำหมำยรัฐบำล
ตำมระเบียบวำระแห่งชำติ (4 เรื่อง)
1) Food Valley
2) Safe Food for All
3) กลุ่มเรื่องบริหำรน้ำแล้งน้ำท่วม
4) Foot and Mouth Disease (FMD)
รวม
หมายเหตุ *มีงบประมำณ In Cash จำกภำคเอกชน

ผลรอบ 12 เดือน
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(ลบ.)
4
6.597
7
6.103
291
618.131
284
51
22
78
31
52
25
25

529.961
117.310
37.484
144.000
63.293*
72.000
59.874
36.000

7

88.170

3
1
2
1
303

22.200*
2.970
31.500
31.500
631.634

1.2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ 2561 ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)
สวก. ได้ผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ และเชิงพำณิชย์ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ กำรให้คำปรึกษำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย กำรอนุญำตให้ ใช้สิทธิใน
ผลงำนวิจัย กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อหน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคกำรเกษตร เป็นต้น จำนวน 116 โครงกำร คิด
เป็นร้อยละ 232.00 ของแผนงำนกำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ (50 โครงกำร) รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560
– 30 กันยายน 2561)
ประเภท
1. เชิงนโยบำย

ผล ณ สิ้นไตรมาส 4
(โครงการ)
5

แผนทั้งปี (โครงการ)
25

2

ร้อยละผลเทียบแผน
160.00

2. เชิงสำธำรณะ
3. เชิงพำณิชย์
รวม

35
76
116

25
50

304.00
232.00

1.3) การยื่นคาขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ 2561 ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน
2561) สวก. ได้ดำเนินกำรยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำจำกผลงำนวิจัย จำนวน 73 คำขอ คิดเป็นร้อยละ
214.71 ของแผนงำนทั้งปี (34 คำขอ) รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา
1. สิทธิบัตร
2. อนุสิทธิบัตร / กำรคุ้มครองพันธุ์พืช
รวม

ผล ณ สิ้นไตรมาส 4
7
66
73

แผนทั้งปี
4
30
34

ร้อยละผลเทียบแผน
175.00
220.00
214.71

2. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
ปีงบประมำณ 2561 สวก. กำหนดแผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
กำรเกษตร รวม 53 ทุน/โครงกำร/หลักสูตร ซึ่งพันธกิจที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
กำรเกษตรนี้ มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพนักวิจัยในกำรผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพ
โดยสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับนักวิจัยให้
เกิดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งหมด 5 ประเภท
ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ 2561 ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)
สวก. ได้ดำเนิน กำรพัฒ นำบุ คลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร จำนวน 56 ทุน/โครงกำร/หลักสู ตร คิดเป็นร้อยละ
105.66 ของแผนงำนทั้งปี (53 ทุน/โครงกำร/หลักสูตร) ประกอบด้วย กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำปริญญำเอกเฉลิม
พระเกีย รติท รงครองรำชย์ 70 ปี 15 ทุน ทุ นฝึ ก อบรมหรื อ ปฏิ บัติ กำรวิจั ย ณ ต่ ำงประเทศ 8 ทุน ทุน นำเสนอ
ผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 14 ทุน ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศและโครงกำรพัฒนำทีมวิจัย 5 โครงกำร และกำร
จัดกิจกรรมฝึกอบรม จำนวน 14 หลักสูตร รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2561
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ประเภททุน
1.
2.
3.
4.
5.

ทุนกำรศึกษำปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ 70 ปี (ทุน)
ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ (ทุน)
ทุนนำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ (ทุน)
ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศและโครงกำรพัฒนำทีมวิจัย (โครงกำร)
กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. (หลักสูตร)

3

แผนงาน
ปี 2561
15
10
10
2
16

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4
15

8
14
5
14

ร้อยละ
ผลเทียบแผน
100.00
80.00
140.00
250.00
87.50

รวม

53

56

105.66

3. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
ในปีงบประมำณ 2561 สวก. ดำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สวก. (พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมใช้
งำนและเป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงงำนวิจัย พัฒนำนักวิจัย และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรเพื่อควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย สวก. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งำนได้ทันท่วงที
และเป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจ และ (2) กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบข้อมูลวิจัยด้ำนกำรเกษตรกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้งำนได้จริง (อำทิ สวก. คอบช. และ กษ.) ซึ่งพันธกิจที่ 3 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำรองค์ควำมรู้ด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ
ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ 2561 ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)
สวก. ได้ดำเนินกำรรวม 7 กิจกรรม ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลี่ยร้อยละ 100.00 ของแผนงำนทั้งปี รำยละเอียด
แสดงในตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 การดาเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
กิจกรรม/ตัวชี้วัด

ร้อยละ
ความคืบหน้า
ด ำเนิ น กำรจั ด ประชุ ม หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจใน
100%
คุณประโยชน์ของกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 60 โดยมี
หน่วยงำนเข้ำร่วมประชุม จำนวน 26 หน่วยงำน แบ่งเป็น หน่วยงำนที่เชื่อมข้อมูล
งำนวิจัย แล้ว 11 หน่วยงำน และหน่วยงำนที่ยังไม่ได้เชื่ อมข้อมูลงำนวิจั ย
กำรเกษตร 15 หน่วยงำน โดยกำรจัดทำระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกำรเกษตรและ
องค์ควำมรู้เกษตร ดำเนินกำรผ่ำนหน้ำเว็บเซอร์วิส tarr.arda.or.th
สำรวจข้อมูลหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ย วข้อง จำนวน 10 หน่วยงำน โดยสำรวจทั้ง
ผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรและศึกษำระบบของหน่วยงำนที่จ ะ
เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 15-31 ธ.ค. 60
สำรวจควำมต้องกำรและศึกษำระบบของแต่ละหน่วยงำนที่จะเชื่อมโยง จำนวน
13 หน่วยงำน ได้แก่ 1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2) สำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
กรรรม - สปก. 3) สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) ธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร - ธกส. 5) สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7) กำรยำงแห่งประเทศไทย 8) องค์กำรสะพำนปลำ
9) สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
10) กรมส่งเสริมกำรเกษตร 11) องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย
12) สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ และ 13) สถำบันวิจัย
และพัฒนำพื้นที่สูง
พัฒนำระบบกำรเชื่อมข้อมูลกับ 13 หน่วยงำน พร้อมทดสอบและปรับปรุงระบบ
รวมทั้ ง จั ด ฝึ ก อบรมกำรใช้ ง ำนระบบให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนจั ด อบรมระบบให้ กั บ
หน่วยงำนต่ำ งๆ โดยมีก ำรเชื่อมโยงข้ อมูลงำนวิจัย และองค์ควำมรู้เกษตร กั บ
หน่ ว ยงำนทั้ ง ภำยในและภำยนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำนวน 13
หน่วยงำน เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61
ประสำนกับสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เพื่อนำสื่อ
100%
ควำมรู้เกษตรที่ สวก. จัดทำขึ้นไปเผยแพร่บนระบบสื่อสำระออนไลน์แบบเปิด เมื่อ
ความคืบหน้าของการดาเนินงาน

1. กำรพัฒนำระบบศูนย์ก ลำงข้อมูล 1.
กำรวิจัยกำรเกษตรของประเทศ
ตั ว ชี้ วั ด ได้ ร ะบบศู น ย์ ก ลำงข้ อ มู ล
จำนวน 1 ระบบ
2.
3.

4.

2. ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อ 1.
สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ ภ ำคกำรเกษตร

4

กิจกรรม/ตัวชี้วัด

ความคืบหน้าของการดาเนินงาน

ด้วย ICT
วันที่ 21 ธ.ค. 60
ตัวชี้วัด เกิดควำมร่วมมือ จำนวน 2. สวก. ได้คัดเลือก E-Book จำนวน 10 เล่ม เพื่อส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือ
1 ชิ้นงำน
สร้ำงองค์ควำมรู้ภำคกำรเกษตรด้วย ICT ได้แก่
1) แม่ครัว พ่อครัวยุคใหม่ใส่ใจสุขภำพเด็ก
2) เลือกกินอย่ำงปลอดภัยห่ำงไกลสำรกันบูด
3) อันตรำยในอำหำร
4) สำระควำมรู้สำคัญด้ำนสุขำภิบำลโรงอำหำร
5) ในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร
6) ในขนมอบมีอะไร
7) ในน้ำหวำนมีอะไร
8) ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไร
9) สีสันในอำหำร
10) ตะลุยดิยแดนอำหำรกับนักวิจัยรุ่นจิ๋ว
3. นำ E-Book ทั้ง 10 เรื่อง เผยแพร่ผ่ำนคลังทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิดของ
สวทช. ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 61 โดยสำมำรถเข้ำชมได้ที่ http://oer.learn.in.th
3. กำรพัฒนำและเพิ่มจำนวน
1. รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเติม
คลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตร
จำนวน 6 ชนิด คือ
ตัวชี้วัด ได้คลังข้อมูลเพิ่มขึ้น
1) กุ้งทะเล
4) ลิ้นจี่
จำนวน 6 ชนิด
2) ปลำทูน่ำ/ซำดีน
5) กล้วยหอม
3) หมึก
6) กุ้งก้ำมกรำม
2. ปรับปรุงคลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตรเดิมจำนวน 21 ฐำน ให้มีควำมเป็นปัจจุบัน คือ
1) ข้ำว 2) มันสำปะหลัง 3) ยำงพำรำ 4) กล้วยไม้ 5) ไหม 6) ลำไย
7) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 8) ปำล์มน้ำมัน 9) อ้อย 10) มะม่วง 11) ข้อมูล
สำรสนเทศกำรเกษตรเฉพำะภำคเหนือ 12) ข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรเฉพำะ
ภำคใต้ 13) สับปะรด 14) ทุเรียน 15) มังคุด 16) เมล็ดพันธุ์พืช 17) ไก่เนื้อ
18) ไก่ไข่ 19) โคเนื้อ 20) โคนม และ 21) สุกร

4. ปรับปรุงและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศโครงกำรวิจัย
ตัวชี้วัด ได้ระบบสำรสนเทศ
โครงกำรวิจัย
จำนวน 1 ระบบ

5. กำรผลิตและเผยแพร่ Motion
Graphic ด้ำนกำรเกษตรใน
รูปแบบเข้ำใจง่ำย
ตัวชี้วัด ได้สื่อแอนนิเมชั่น จำนวน
10 เรื่อง

3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเติมทั้ง 6 ชนิด และนำขึ้น
เผยแพร่บน www.arda.or.th เรียบร้อยแล้ว
1. ศึกษำระบบสำรสนเทศโครงกำรวิจัยในส่วนที่จะพัฒนำเพิ่มเติมโดยใช้โปรแกรม
Business Intelligence (BI)
2. พัฒนำระบบ BI ในส่วนของ IP และกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
3. ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบให้มีควำมสมบูรณ์
4. เปิดใช้ระบบ BI ในส่วนกลำงของ IP และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ ในระบบ EPMS
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 61
5. นำข้อมูลบำงส่วนของโครงกำรที่แล้วเสร็จ จำนวน 224 โครงกำร ขึ้นเผยแพร่ที่
TNRR เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61
1. รวบรวมองค์ควำมรู้ทำงกำรเกษตรเบื้องต้น จำนวน 10 เรื่องๆ ละ 2 นำที เรียบร้อย
แล้ว คือ
1) กำรสืบสำนและยกระดับภูมิปัญญำอำหำรอีสำน Product Champion
สู่มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย
2) กำรพัฒนำวัตถุดิบเพื่อผลิตอำหำรเสริมสุขภำพจำกข้ำวโพดม่วงพันธุ์
CNW 1127280
3) แผนกำรวิจัย และพัฒนำกำรผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองบนพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
4) กำรนำร่องกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียนเพื่อกำรพัฒนำชุมชนพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน

5

ร้อยละ
ความคืบหน้า

100%

100%

100%

กิจกรรม/ตัวชี้วัด

ความคืบหน้าของการดาเนินงาน

5) กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง
ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงปังค่ำจังหวัดพะเยำ
6) กำรประเมินคุณภำพของข้ำวขำวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในภำคเหนือตอนล่ำง
เปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลำร้องไห้
7) กำรจั ด กำรแร่ ธ ำตุ อ ำหำรบำงชนิ ด เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรสร้ ำ งสำร
2-อะเซทิล-1-พิวโรลีน ในพันธุ์ข้ำวหอมไทย
8) กำรใช้เทคโนโลยีฟองก๊ำซ 1-MCP ขนำดไมโครและแผ่น 1-MCP ในกำร
รักษำคุณภำพและยืดอำยุปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวำยเพื่อกำรส่งออก
9) กำรพัฒนำสำรสกัดขมิ้นชันและสำรสกัดดีปลีด้วยเทคนิคโซลิด ดิสเพอร์ชัน
เพื่อใช้ เป็นสำรเสริมในอำหำรสัตว์ปีก สำหรับกระตุ้นกำรเจริญเติบโตและ
ป้องกันกำรติดเชื้อซัลโมเนลล่ำ เอนเทอริติดิส ในไก่เนื้อ
10) แนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรของพื้นที่ที่มีควำม
หลำกหลำยภำยใต้บริบทเขำ ป่ำ นำ เล กรณีศึกษำ พื้นที่จังหวัโนครศรีธรรมรำช
2. นำองค์ควำมรู้เกษตรทั้ง 10 เรื่องมำสังเครำะห์ และจัดทำเป็น Motion Graphic
และนำขึ้นเผยแพร่บน www.arda.or.th เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61
6. กำรจัดทำ E-Book เพื่อเผยแพร่สู่ 1. จัดทำเป็น E-book เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 เล่ม ดังนี้
สำธำรณะ
1) แม่ครัว พ่อครัวยุคใหม่ใส่ใจสุขภำพเด็ก
ตัวชี้วัด ได้ E-Book จำนวน 10
2) เลือกกินอย่ำงปลอดภัยห่ำงไกลสำรกันบูด
เรื่อง
3) อันตรำยในอำหำร
4) สำระควำมรู้สำคัญด้ำนสุขำภิบำลโรงอำหำร
5) ในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร
6) ในขนมอบมีอะไร
7) ในน้ำหวำนมีอะไร
8) ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไร
9) สีสันในอำหำร
10) ตะลุยดิยแดนอำหำรกับนักวิจัยรุ่นจิ๋ว
2. นำขึ้นเผยแพร่บน www.arda.or.th เรียบร้อยแล้ว
7. กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซด์
1. กำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรพัฒนำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด ควำมพึงพอใจในกำร
2. รวบรวมข้ อ มูล และเสนอรู ป แบบเว็ บ ไซต์ ใ ห้กั บ ส ำนัก สนั บสนุ น งำนวิ จั ย ส ำนั ก
เข้ำชมเว็บไซด์ ร้อยละ 80
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ และสำนักพัฒนำบุคลำกรวิจัย ร่วมกันพิจำรณำเมื่ อเดือน
มี.ค.61
3. ใช้โปรแกรม PHP ในกำรพัฒนำเว็บไซต์
4. ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ และนำเว็บไซต์ใหม่ขึ้นเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61
โดยมีผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำชม ร้อยละ 85
ผลการดาเนินงานเฉลี่ย

ร้อยละ
ความคืบหน้า

100.00%

100.00%

100.00%

สรุปภำพรวมผลกำรดำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ของ สวก. ในปีงบประมำณ 2561 ณ สิ้น ไตร
มำสที่ 4 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) ตำมแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณของ สวก. ประจำปีงบประมำณ
2561 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 19 กลยุทธ์ 46 กิจกรรม 80 ตัวชี้วัด ผลกำรดำเนินงำน ณ สิ้นไตรมำสที่ 4
พบว่ำ สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมแผนงำนและสูงกว่ำ/เร็วกว่ำแผนงำนที่กำหนดไว้รวม 74 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ
92.50 และต่ำกว่ำ/ล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.50 โดยตัวชี้วัดที่มีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำ
เป้ำหมำย เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น หรือมีกำรขยำยระยะเวลำ
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ดำเนินงำนโครงกำร ตัวอย่ำงตัวชี้วัดที่มีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย เช่น จำนวนคนเข้ำร่วมประชุมกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนักวิจัยและผู้ประกอบกำร ซึ่งมีจำนวนคนเฉลี่ยในกำรประชุม แต่ละครั้งต่ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ เพรำะมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรดำเนินงำนจำกกำรจัดประชุมขนำดกลำงที่มีผู้เข้ำร่วมประชุม
เฉลี่ย 30-40 คน เป็นกำรจัดประชุมกลุ่มเล็กแบบ Focus Group เฉพำะกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มละ 810 คน เพื่อให้สำมำรถเจรจำรำยละเอียดกำรจัดทำโครงกำรได้เข้มข้นและมีประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้ประโยชน์มำกยิ่งขึ้น หรือโครงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของ สวก. ในรอบ 3 ปี (2558-2560) จำเป็นต้องมี
กำรขยำยระยะเวลำดำเนินงำน เพื่อให้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ข้อมูลของกำรประเมินผลมีควำมละเอียด
ถูกต้อง และครบถ้วน เป็นต้น รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์แสดงดังตำรำงที่ 6
ตารางที่ 6 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
รายการ
สูงกว่ำ/เร็วกว่ำแผน
เป็นไปตำมแผน
ต่ำกว่ำ/ช้ำกว่ำแผน
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
23
5
2
15
4
2
8
15
1
3
0
2
28
10
10
32

รวม
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
45
56.25%
29
36.25%
6
7.50%
80
100.00%

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลัก
1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร ถือเป็นภำรกิจหลักที่สำคัญ ของ สวก. โดย
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิผล แบ่งกำรดำเนินงำนออกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนของกำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัย และส่วนของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
ผลกำรดำเนินงำน ณ สิ้นไตรมำส 4 สวก. สำมำรถอนุมัติทุนวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงกว่ำ
แผนงำนที่กำหนดไว้ โดยสำมำรถสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัยได้จำนวน 303 โครงกำร เป็นเงินรวม 631.634 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 101.88 ของแผนทั้งปี (620 ล้ำนบำท)
ในส่วนของกำรผลักดันงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ ปีงบประมำณ 2561 สวก. ให้ควำมสำคัญกับกำร
ผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ โดยมีกำรดำเนินงำนในหลำยรูปแบบ ได้แก่ 1) กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิผลงำนวิจัย
2) กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์จำกผลงำนวิจัยให้แก่ผู้ประกอบกำรและผู้ที่ เกี่ยวข้อง 3) กำรจัดงำนเปิดตัวเทคโนโลยีจำก
งำนวิจัย 4) กำรจัดฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 5) กำรจัดทำวีดิทัศน์ และสื่อสำรสนเทศเผยแพร่องค์ควำมรู้ ใน
รูปแบบต่ำงๆ 6) กำรจั ดแสดงผลงำนวิจัย ของ สวก. เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ ำนงำนแสดงนิทรรศกำรต่ำงๆ
7) กำรผลักดันกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยผ่ำน ศพก. และ 8) กำรผลักดันผลงำนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุน สู่กำรใช้
ประโยชน์เชิงนโยบำย เช่น ผลงำนวิจัย เรื่อง ประเทศไทยปลอดไขมันทรำนส์ทำให้ผลกำรดำเนินงำน ณ สิ้นไตรมำส 4
สวก. สำมำรถดำเนินงำนผลักดันผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ และเชิงพำณิชย์ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยสำมำรถผลักดันงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์จำนวนรวมทั้งสิ้น 116 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 232.00 ของแผนงำน ณ สิ้นไตรมำส 4 (50 โครงกำร)
สำหรับกำรยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนจำก สวก.
นั้น สวก. สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยสำมำรถยื่นขอรับควำมคุ้ มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
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จำนวน 73 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 214.71 ของแผนงำน ณ สิ้นไตรมำส 4 ของแผนงำนทั้งปี (34 คำขอ) ซึ่งสำมำรถ
ดำเนินกำรได้สูงเกินกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1) โครงกำรวิ จั ย ที่ได้รั บ กำรอนุมัติจำกคณะอนุกรรมกำรฯ ยั งคงต้องมีก ำรปรับแก้เ อกสำรและ
งบประมำณต่ำงๆ ก่อนจะขออนุมัติจัดทำสัญญำจำก ผอ.สวก. และเบิกจ่ำยงวดแรกได้ ซึ่งใน
ขั้นตอนดังกล่ำวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลำ
2) เมื่อยังไม่มีกำรจัดทำสัญญำ ส่งผลให้ทำกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ
3) โครงกำรที่ได้รั บกำรอนุมัติทุนวิจัยในไตรมำส 3-4 ยังต้องมีกำรปรับงบประมำณโครงกำรให้
สอดคล้องกับระเบียบต่ำงๆ ทำให้สำมำรถจัดทำสัญญำได้เพียงบำงส่วน ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณมีควำมล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนด
4) งำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรมีข้อจำกัดด้ำนฤดูกำรผลิตและสภำพภูมิอำกำศในกำรดำเนินงำน ส่งผล
ให้งำนวิจัยบำงส่วน ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนงำนที่กำหนด
แนวทางแก้ไข
1) เร่งรัดกำรปรับแก้ไขข้อเสนอโครงกำร จัดทำสัญญำสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อให้สำมำรถเบิกจ่ำย
งบประมำณโครงกำรงวดที่ 1 ได้ตำมแผนที่กำหนด
2) ควบคุมระยะเวลำดำเนินงำนหลังจำกกำรอนุมั ติทุนวิจัยให้เป็นไปตำมระบบคุณภำพ ISO 9001
และติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
3) กำหนดทีมงำนเพื่อเร่งรัดและติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรอย่ำงเข้มข้นเพื่อให้กำรดำเนินงำน
และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรวิจัย เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
4) เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด
2. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร เป็นอีกหนึ่งภำรกิจที่สำคัญ
อย่ำงยิ่งของ สวก. โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพนักวิจัยในกำรผลิตงำนวิจัยที่มี
คุณภำพ แบ่งกำรดำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร และส่วนของ
กำรบริหำรจัดกำรหลังจำกที่ได้ให้กำรสนับสนุนทุนแล้ว ทั้งนี้มีทุนวิจัยที่สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้ง ไว้
แล้ว คือ ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศและโครงกำรพัฒนำทีมวิจัย ที่สนับสนุนทุนจำนวน 5 โครงกำร บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของทุนนำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ สำมำรถ
ดำเนิน กำรสนั บสนุน ทุน จำนวน 14 ทุน จำกเป้ำหมำยที่ตั้ งไว้จำนวน 10 ทุน ในขณะที่กำรจัดกิจกรรมฝึ กอบรม
สำมำรถจัดได้ 14 หลักสูตร จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 16 หลักสูตร และทุนกำรศึกษำปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรง
ครองรำชย์ 70 ปี สำมำรถดำเนินกำรสนับสนุนทุนจำนวน 15 และทุนฝึกอบรมและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ มี
ผลกำรสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 8 ทุน จำกเป้ำหมำย 10 ทุน ในส่วนของผู้สมัครขอรับทุนวิจัยฝึกอบรมและปฏิบัติกำร
วิจัย ณ ต่ำงประเทศ ผู้ขอรับทุนส่วนใหญ่ยังติดปัญหำเรื่องผลคะแนนภำษำอังกฤษที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรได้รับทุน ทั้งที่มี
ควำมตั้งใจจะขอรับกำรสนับสนุนทุนประเภทนี้ อย่ำงไรก็ ตำม สวก. สำมำรถดำเนินงำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรในภำพรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเป้ ำหมำยที่ตั้งไว้ ณ สิ้นสุดไตรมำส 4
โดยสำมำรถสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 56 ทุน/โครงกำร/หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 105.66 ของแผนงำนทั้งปี (53 ทุน/โครงกำร/หลักสูตร)
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
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1) ผู้ขอรับทุนสนใจในทุนบำงประเภทสูงเกินเป้ำหมำยที่วำงไว้ ในขณะที่ทุนบำงประเภทมีผู้สนใจไม่
มำกนัก
2) กำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด
แนวทางแก้ไข
1) ประชำสัมพันธ์และเร่งรัดกำรสนับสนุนทุนแต่ละประเภทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และ
ให้สอดคล้องกับควำมสนใจของผู้รับทุนในปัจจุบัน
2) ควรวำงแผนและขออนุมัติหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ในภำพรวมประจำปีที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น
ปีงบประมำณ และดำเนินกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่ำงๆ ให้กับผู้ที่สนใจมำกยิ่งขึ้น
3) ควบคุมและติดตำมกำรดำเนินงำน เพื่อพัฒนำหลักสูตรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำนักวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
4) ติดตำมและประเมินผลผู้รับทุนที่นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง
5) ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด
3. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร เป็นหนึ่งภำรกิจหลัก
ของ สวก. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำรองค์ควำมรู้ด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ ซึ่ง
รวมถึ งงำนด้ ำนกำรเผยแพร่ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ผลกำรด ำเนิ น งำนในปี ง บประมำณ 2561 ณ สิ้ น ไตรมำส 4 สวก.
ดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดไว้รวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละควำมคืบหน้ำในภำพรวมร้อยละ 100.00
สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1) กำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรวิจัยร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรจัดเก็บข้อมูลแต่ละหน่วยงำนที่
แตกต่ ำงกัน ส่ งผลให้ ต้ องใช้ ร ะยะเวลำและควำมร่ว มมื อในกำรตรวจสอบควำมถูก ต้อ งและ
ครบถ้วนของข้อมูลร่วมกันค่อนข้ำงมำก
2) องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร และผลงำนต่ำงๆ ของ สวก. ยังมีกำรเผยแพร่ในวงจำกัด
แนวทางแก้ไข
1) วำงกลไกในกำรตรวจสอบและพัฒนำคลังข้อมูลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยต้อง
ได้รับกำรขับเคลื่อน เชิงนโยบำยจำกผู้บริหำรระดับสูง
2) เผยแพร่ผลงำนที่แล้วเสร็จให้เกิดประโยชน์มำกขึ้น ผ่ำนสื่อต่ำงๆ รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัล
รู ป แบบใหม่ ๆ มำใช้ ป ระโยชน์ใ นกำรเผยแพร่ ผ ลงำนวิ จั ย ให้ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลำย เกิ ด กำรใช้
ประโยชน์มำกขึ้น
3) ติดตำม กำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน
ที่กำหนด
4. ด้านการบริหารจัดการภายใน
กำรบริหำรจัดกำรภำยใน ของ สวก. เป็นกำรดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ให้กำรดำเนินงำนภำพรวมของ สวก. เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และภำรกิจหลักที่สำคัญ โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ที่ 4 กำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรกำรวิจัยกำรเกษตร ประกอบด้วย กิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรจัดทำ
แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรติดตำมประเมิน ผล กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของ สวก. กำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และควำมโปร่งใส กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในของ สวก. กำรพัฒนำระบบคุณภำพกำร
ดำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินของ สวก. เป็นต้น ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ
2561 ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) พบว่ำ กิจกรรมส่วนใหญ่สำมำรถดำเนินงำนได้ตำม
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แผนงำนที่กำหนดไว้ มีเพียงกิจกรรมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของ สวก. ในรอบ 3 ปี (2558-2560) ที่มีกำรขยำย
ระยะเวลำดำเนินงำนโครงกำรเพื่อศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลให้ละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน จึงทำให้ไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนได้เสร็จสิ้นภำยในปีงบประมำณ 2561
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