
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณ ของ สวก. ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม - 
31 ธันวาคม 2561) 

ความเป็นมา 
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 และ ครั้งที่ 
9/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2562 
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 1,408.527 ล้านบาท และ แผนเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 957.007 
ล้านบาท และมอบ ผู้อ านวยการ สวก. บริหารจัดการงบประมาณ ของ สวก. ตามกรอบงบประมาณและแผนเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการด าเนินงานที่ตั้งไว้ โดยสามารถปรับ
งบประมาณในรายกิจกรรม/โครงการระหว่างปีงบประมาณตามความเหมาะสม  

 
การด าเนินงานของ สวก. 

ผลการด าเนินงานพันธกิจหลัก ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 4 และแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ ของ สวก. ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) แบ่งเป็น 2 ด้านคือ ผลการด าเนินงาน
ด้านภารกิจหลัก และ ผลการด าเนินงานด้านการเงิน สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก 
1.1 พันธกิจที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 
    ปีงบประมาณ 2562 สวก. มีแผนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบวงเงิน
สนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 620 ล้านบาท ตามกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ของ สวก.  และแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งพันธกิจที่ 1 มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล 

สวก. ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 137 โครงการ งบประมาณรวม 
255.310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 823.58 ของแผนงาน ไตรมาสที่ 1 (31.000 ล้านบาท) และ ร้อยละ 41.18 
ของแผนงานทั้งป ี(620 ล้านบาท) รายละเอียดตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยของ สวก. ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 

กรอบการวิจัย 
แผนทั้งปี 
(ล้านบาท) 

ผลไตรมาส 1 % 
ผลเทียบแผน โครงการ ล้านบาท 

1. กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. 154.782 2 5.708 3.69% 
1.1  การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร     
1.2  การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง     
1.3  การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร 154.782 2 5.708 3.69% 
1.4  การวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม     

2. การสนับสนุนทุนตามแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ 
   ในการพัฒนาประเทศ (7 กลุ่มเรื่อง) 

465.218 135 249.602 53.65% 

1)  ข้าว  62.000  7 12.454 20.09% 
2)  ปาล์มน้ ามัน  55.255 12 28.888 52.28% 
3)  สมุนไพร อาหารเสริมและสปา  80.000 30 47.208 59.01% 
4)  อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและการค้า  70.000 21 42.735 61.05% 
5)  พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)  76.000 26 34.891 45.91% 
6)  สัตว์เศรษฐกิจ 81.963 17 47.638 58.12% 



กรอบการวิจัย 
แผนทั้งปี 
(ล้านบาท) 

ผลไตรมาส 1 % 
ผลเทียบแผน โครงการ ล้านบาท 

7)  การบริหารทรัพยากรน้ า        40.000 22 35.788 89.47% 
รวม 620.000 137 255.310 41.18% 

 
2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
สวก. ได้ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จ านวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 500.00 ของแผนงาน     
ไตรมาสที่ 1 (8 โครงการ) และ ร้อยละ 60.61 ของแผนงานทั้งปี (66 โครงการ) รายละเอียดตามตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ของ สวก. ปงีบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 

ประเภท แผนทั้งป ี(โครงการ) ผลไตรมาส 1 (โครงการ) 
% 

ผลเทียบแผน 
1. เชิงนโยบาย 

41 34 82.93% 
2. เชิงสาธารณะ 
3. เชิงพาณิชย ์ 25 6 24.00% 

รวม 66 40 60.61% 
 

3) การยื่นค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
     สวก. ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย จ านวน 15 ค าขอ 
คิดเป็น ร้อยละ 166.67 ของแผนงาน ไตรมาสที่ 1 (9 ค าขอ) และร้อยละ 41.67 ของแผนงานทั้งปี (36 ค าขอ) 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่  3 การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 

1.2 พันธกิจที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  
ปีงบประมาณ 2562 สวก. ก าหนดแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัยการเกษตร รวม 50 ทุน/โครงการ/หลักสูตร ซึ่งพันธกิจที่ 2 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และ
นักวิจัยในปัจจุบัน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งหมด 5 ประเภท  

สวก. ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จ านวน 33 ทุน/โครงการ/
หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 143.48 ของแผนงาน ไตรมาสที่ 1 (23 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) และ ร้อยละ 66.00 
ของแผนงานทั้งปี (50 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) ซึ่งทุนที่สนับสนุนใน ไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วย การสนับสนุน
ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี  จ านวน 18 ทุน ทุนน าเสนอผลงานวิจัย             
ณ ต่างประเทศ จ านวน 10 ทุน และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 5 หลักสูตร รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 
 

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา แผนทั้งป ี ผลไตรมาส 1 (ค าขอ) ร้อยละผลเทียบแผน 
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์  

36 
1  2.78% 

2. อนุสิทธิบัตร  10 27.78% 
3. ลิขสิทธ์ / อ่ืนๆ 4 11.11% 

รวม 36 15 41.67% 



ตารางที่ 4  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 รอบไตรมาสที่ 1  
ประเภททุน แผนทั้งปี ผลไตรมาส 1 ร้อยละผลเทียบแผน 

1. ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี (ทุน) 15 18 120.00% 
2. ทุนฝึกอบรมและปฏิบตัิการวิจยั ณ ต่างประเทศ (ทุน) 10 -    0.00% 
3. ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน) 12 10   83.33% 
4. ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย (โครงการ)  3 -    0.00% 
5. กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. (หลักสูตร) 10 5   50.00% 
 รวม 50 33   66.00% 

 
1.3 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
สวก. ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 8 

กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการวิจัยการเกษตรของประเทศ 2) การส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือสร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตรด้วย ICT 3) การพัฒนาและเพ่ิมจ านวนคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร 
4) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร 5) การผลิตและเผยแพร่ Motion 
Graphic ด้านการเกษตรในรูปแบบเข้าใจง่าย 6) การพัฒนาระบบ Data Analytic หรือระบบ Artificial 
Intelligence (AI) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 7) การจัดท า E-Book เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ และ 8) 
การให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร และฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ ซึ่งพันธกิจที่ 3 มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 

สวก. ได้ด าเนินการรวม 8 กิจกรรม ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 29.83 ของ
แผนงานทั้งปี รายละเอียดตามตารางที่ 5 
 

ตารางที่  5  ผลการด าเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
% 

ความคืบหน้า 
1. การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล

การวิจัยการเกษตรของประเทศ 
    ตัวชี้วัด จ านวนหน่วยงานท่ีมี 
              การเชื่อมโยงข้อมูล 
              เพิ่มเติม 5 หน่วยงาน 

1. ด าเนินการคัดเลือกหน่วยงานท่ีคาดว่าจะท าการเชื่อมโยงข้อมูลเรียบร้อย 
จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
2) มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีได้รับการคัดเลือก เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางเทคนิคในการเชื่อมโยง/น าเข้าข้อมูล ภายในไตรมาสท่ี 2 

3. วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือส าหรับเชื่อมโยงและน าเข้าข้อมูล
ของหน่วยงานท่ีคัดเลือก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 4 

25.00% 

2.  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตร
ด้วย ICT 

    ตัวชี้วัด  จ านวนองค์ความรู้  
    1 องค์ความรู้/ชิ้นงาน 

1. คัดเลือกหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 1 หน่วยงาน คือ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีได้รับการคัดเลือก  เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้
การเกษตรและงานวิจัยส าหรับ ภายในไตรมาส 2 

3. จัดท าองค์ความรู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรูปอิเลคทรอนิกส์ และท าการ
เผยแพร่ด้วยเครื่องมือ ICT ผ่านเครือข่ายหน่วยงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน ไตรมาสท่ี 3 

37.50% 



กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
% 

ความคืบหน้า 
3.  การพัฒนาและเพิ่มจ านวน
คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร 
    ตัวชี้วัด  จ านวนคลังข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้น  
               8 ชนิด 

1.   รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเติม โดยคัดเลือกจากชนิด
สินค้าการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ตามมาตรการส่งเสริม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 8 ชนิด คือ 1) เงาะ 2) มะนาว 3) มะละกอ         
4) ลองกอง 5) ส้มโอ 6) ส้มเขียวหวาน 7) กาแฟ และ 8) ฝรั่ง 

2.   ค้นควา้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อน ามาจัดท าและเผยแพร่ 
3.   ด าเนินการจัดท าคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเติม จ านวน 8 ชนิด  พร้อมท้ังปรับปรุง

คลังข้อมูลวิจัยการเกษตรเดิม จ านวน 27 ชนิด  ให้มีความเป็นปัจจุบัน 
ภายในไตรมาสท่ี 2 

4.   ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคลังข้อมูลเกษตรท้ัง 8 ชนิด ก่อนน าขึ้น
เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของ สวก. รวมถึงช่องทาง Social Network อาทิ 
Facebook, Line คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 

70.00% 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กร 

    ตัวชี้วัด Software/Applications 
1 ระบบ 

1.  ศึกษาปัญหาจากระบบเก่าและวางแผนการพัฒนาระบบ 
2.  ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ภายใน ไตรมาสท่ี 2 
3.  เตรียมทดสอบและปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์ ภายใน ไตรมาสท่ี 3 
4. น าข้อมูลบางส่วนของโครงการท่ีแล้วเสร็จขึ้นเผยแพร่บน Applications   

ภายใน ไตรมาสท่ี 4 

16.67% 

5.  การผลิตและเผยแพร่ Motion 
Graphic ด้านการเกษตรใน
รูปแบบเข้าใจง่าย 

    ตัวชี้วัด จ านวนสื่อแอนนิเมชั่น  
   10 เรื่อง 

1. รวบรวมองค์ความรู้ทางการเกษตรเบื้องต้น จ านวน 5 เรื่องๆ คือ             
1) เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ ามันปาล์ม 2) ชาเมี่ยง 3) ระบบเตือนภัยดินถล่ม    
4) ระบบเทปน้ าหยดออนใต้ และ 5) ต ารับเสปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจาก   
มะแขว่น 

2. จัดท า Script และ storyboard ก่อนผลิต Motion Graphic ขององค์
ความรู้ทางการเกษตรท่ีคัดเลือกแล้ว  

3. เตรียมน า Info Graphic มาผลิตเป็น Motion Graphic ภายในไตรมาส 3 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและน า Motion Graphic ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

สวก. รวมท้ังช่องทาง Social Network อาทิ Facebook, Line        
ภายในไตรมาส 4 

25.00% 

6. การพัฒนาระบบ Data Analytic 
หรือระบบ Artificial Intelligence 
(AI) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

    ตัวชี้วัด Applications 1 แอพ 

1. ศึกษาระบบสารสนเทศในส่วนท่ีจะพัฒนาเพิ่ม โดยรวบรวมค าถามผ่าน
ช่องทาง Line, Facebook, Mail support 

2. น าข้อมูลท่ีไดม้าวิเคราะห์พัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม 
3. ด าเนินงานพัฒนาระบบเพิ่มเติม ภายในไตรมาส 2 
4. ทดสอบและปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์ ภายในไตรมาส 3 
5. น าข้อมูลบางส่วนของโครงการท่ีแล้วเสร็จขึ้นเผยแพร่บน Applications

ภายใน ไตรมาสท่ี 4 

16.67% 

7. การจัดท า E-Book เพื่อเผยแพร่สู่ 
    สาธารณะ 
    ตัวชี้วัด  จ านวน E-Book  
              10 เรื่อง 

1.  คัดเลือกข้อมูลพร้อมจัดท าเป็นรูปแบบ E-book จ านวน 3 เรื่อง คือ  
 1) คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ าตาลและมวลน้ าตาล  
 2) ผลงานวิจัยภายใต้งานวิจัย มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนา 

          ประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามัน ปี 2558  
       3) สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมท่ียั่งยืน 
2.  เรื่องที่ 1 และ 2 จัดท าเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ ในรูป E-book และน าขึ้น 

 เผยแพร่บนเว็บไซต์ www. arda.or.th เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

20.00% 



กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
% 

ความคืบหน้า 
8. การให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   การวิจัยการเกษตร และฐานความรู้ 
   การเกษตรต่างๆ  
    ตัวชี้วัด   

1. จ านวน IP หรือจ านวนครั้ง
รวมในการเข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลต่างๆ 720.000 IP 

2. สัดส่วนจ านวน IP ของ
ผู้ใช้บริการนานกว่า 30 วินาที
เทียบกับจ านวน IP หรือ
จ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้
บริการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 
10 (72,000 IP) 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562 มีดังน้ี 
1.  จ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลต่างๆ  มีจ านวน

รวมท้ังสิ้น 141,525 IP คิดเป็นร้อยละ 19.66 ของแผนงานท้ังปี 
2.  จ านวน IP ของผู้ใช้บริการนานกว่า 30 วินาที มีจ านวนรวมท้ังสิ้น 25,847 IP

คิดเป็นร้อยละ 35.90 ของแผนงานท้ังปี 

27.78% 

ความคืบหน้าเฉลี่ย 29.83% 
 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก แผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. 
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ 46 กิจกรรม 121 ตัวชี้วัด ในไตรมาสที่ 1 มีการ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 55 ตัวชี้วัด และประเมินผลในช่วงไตรมาส 2 - 4 จ านวน 66 ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 พบว่า สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานและสูงกว่า/เร็วกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ รวม 
113 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 93.39 และต่ ากว่า/ช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 6.61 
รายละเอียดตามตารางที่ 6  
 

ตารางที่ 6 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 

รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(ตัวชี้วัด) 

รวม 
(ตัวชี้วัด) 

% 

สูงกว่า/เร็วกว่าแผน 28 10 6 12 56 46.28% 
เป็นไปตามแผน 14 4 7 32 57 47.11% 
ต่ ากว่า/ช้ากว่าแผน 1 1 2 4 8 6.61% 

รวม 43 15 15 48 121 100.00% 
 

2. การรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และ 

ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 1,408.527 ล้านบาท และ แผนเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 957.007 ล้านบาท  
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1  เบิกจ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 356.746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 115.84 ของแผน ไตรมาสที่ 1 (307.970 ล้านบาท) และ ร้อยละ 
37.28 ของ แผนเบิกจ่ายทั้งปี (957.007 ล้านบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายใน ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2562 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 32 ของแผนทั้งปี รายละเอียดตามตารางที่ 7 
 
 
 
 



ตารางที่ 7  ผลเบิกจ่ายงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ แผนเบิกจ่าย 
งปม. ทั้งป ี

แผนเบิกจ่าย 
Q1 

ผลเบิกจ่าย 
Q1 

% 
เทียบแผน Q1 

% 
เทียบแผนทั้งปี 

1. รายจ่ายตามยุทธศาสตร ์ 376.105 28.315 149.063 526.44% 39.63% 
2. รายจ่ายประจ า 67.673 15.780 16.678 105.69% 24.64% 
3. งบผูกพัน 505.272 258.496 185.128 71.62% 36.64% 

รวมงบประมาณ ปี 2561 (ข้อ 1 ถึง 3) 949.050 302.591 350.869 115.95% 36.97% 
4. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมป ี 7.957 5.379 5.877 109.28% 73.86% 

รวมท้ังสิ้น (ข้อ 1 ถึง 4) 957.007 307.970 356.746 115.84% 37.28% 
เมื่อพิจารณาผลเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 

2562 พบว่า เงินกันไว้ เบิ กจ่ ายเหลื่ อมปี สามารถเบิกจ่ ายงบประมาณได้ตามแผนมากที่ สุ ด  คิด เป็น 
ร้อยละ 73.86 รองลงมาคือ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 39.63 งบผูกพัน ร้อยละ 36.64 และรายจ่ายประจ า 
ร้อยละ 24.64  ตามล าดับ 

ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ พบว่า  
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ 136.253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 934.49 ของ

แผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (14.581 ล้านบาท) และร้อยละ 41.37 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี 
(329.369 ล้านบาท) 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ 3.064 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.13 ของแผน
เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (4.778 ล้านบาท) และร้อยละ 23.12 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (13.253 
ล้านบาท)  

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ 3.813 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 155.996 ของแผน
เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (2.444 ล้านบาท) และร้อยละ 21.74 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (17.536 
ล้านบาท) 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ 5.932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.09 ของแผน
เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (6.513 ล้านบาท) และร้อยละ 37.20 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (15.947 
ล้านบาท) รายละเอียดตามรูปภาพที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3    ยุทธศาสตร์ 4 รวม 

ร้อยละเทียบ 
แผนทั้งป ี 41.37 23.12 21.74 37.20 39.63 

ร้อยละเทียบ 
แผนไตรมาส 1 934.49 64.13 155.99 91.09 526.44 

รูปที่ 1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 รอบไตรมาสที่ 1 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักและด้านการเงิน 

3.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(1) ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2561) พบว่า สามารถสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ไดสู้งกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้มาก เนื่องจาก สวก. มีการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน ISO-9001 ท าให้สามารถพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งมีการจัดพิธีลง
นามสัญญารับทุน รับฟังค าชี้แจง และแนวทางการด าเนินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 ท าให้มีการจัดท าสัญญาโครงการวิจัยพร้อมกัน ส่งผลให้ผลการด าเนินงานเร็วกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ในช่วง
ไตรมาสแรก โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีการอนุมัติสนับสนุนทุนโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้นจ านวน 137 โครงการ เป็นเงิน
รวม 255.310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 823.58 ของแผนงาน ไตรมาสที่ 1 (31 ล้านบาท) และร้อยละ 41.18 ของ
แผนงานทั้งป ี(620 ล้านบาท)  

(2) การบริหารจัดการโครงการวิจัยและการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) สวก. สามารถผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ รวม 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 500.00 ของแผนงาน ไตรมาสที่ 1      
(8 โครงการ) และ ร้อยละ 60.61 ของแผนงานทั้งปี (66 โครงการ) และมีการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากผลงานวิจัยการเกษตร จ านวน 15 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 166.67 ของแผนงาน ไตรมาสที่ 1 (9 ค าขอ) 
และ ร้อยละ 41.67 ของแผนงานทั้งปี (36 ค าขอ) ซึ่งการด าเนินงานในภาพรวมเร็วกว่าแผนที่ก าหนดไว้ในช่วงไตร
มาสแรก 
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(3) การเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 136.253   
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 934.49 ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (14.581 ล้านบาท) และร้อยละ 41.37 ของแผน
เบิกจ่ายทั้งปี (329.369 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายใน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ของรัฐบาล
ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 32 ของแผนทั้งปี  

2) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
(1) ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 

2561) พบว่า สวก. ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จ านวน 33 ทุน/โครงการ/หลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ 143.48 ของแผนงาน ไตรมาสที่ 1 (23 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) และร้อยละ 66.00 ของแผนงานทั้งปี 
(50 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) ซึ่งทุนที่สนับสนุนใน ไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วย การสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญา
เอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี จ านวน 18 ทุน ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จ านวน 10 ทุน 
และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 5 หลักสูตร  

(2) สวก. ได้มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบ
ถึงผลที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว  

(3) การเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3.064 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 64.13 ของแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (4.778 ล้านบาท) และร้อยละ 23.12 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี 
(13.253 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 32 ของแผนทั้งปี 

3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร  
(1) ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 

2561) พบว่า สวก. ด าเนินงานตามกระบวนงาน/ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนงานจ านวน 8 กิจกรรม โดยมีผลความ
คืบหน้าของการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 29.83 ของ
แผนงานทั้งปี 

(2) การเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการเกษตรและผลการด าเนินงานต่างๆ ของ สวก. มี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่างๆ อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
การพัฒนาระบบ Data Analytic หรือระบบ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ รวมถึงมีการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ต่างๆ ผ่าน Social Network ต่างๆ 
ซึ่งจัดว่าเป็นการพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานให้มีความทันสมัย  และสอดรับกับนโยบายยุคดิจิทัลของ
ประเทศ 

(3) การเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3.813 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 155.996 ของแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (2.444 ล้านบาท) และร้อยละ 21.74 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี 
(17.536 ล้านบาท) ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 32 ของแผนทั้งปี ดังนั้น ควรมีการเร่งรัดการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

4) ด้านการบริหารจัดการภายใน  
(1) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร ประกอบด้วย 

กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานยุทธศาสตร์ แผนงาน การติดตามประเมินผล การบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สวก. การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ สวก. การพัฒนาระบบคุณภาพการด าเนินงาน การบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างความมั่นคงทางการเงินของ สวก. เป็นต้น ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่  1  
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว ้ 



มีเพียงบางกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีการเลื่อนก าหนดการตามความ
เหมาะสม/จ าเป็น ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนต่อไป 

(2) การเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่ามีผลเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 5.932 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 91.09 ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (6.513 ล้านบาท) และร้อยละ 37.20 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี 
(15.947 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายใน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 32 ของแผนทั้งปี 

3.2 วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
จากผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักและด้านการเงินที่ได้มีการติดตามและประเมินผล 

สามารถสรุปสาเหตุและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี  8  สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

พันธกิจที่ 1  
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1  
การสนับสนุ นทุ น
วิจัยด้านการเกษตร
อย่างมีประสิทธิผล 

1. ปีงบประมาณ 2562 เป็นปีแรกที่ 
สวก. ไดร้ับงบประมาณอดุหนุน
จากรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 100% สวก. 
จึงจ าเป็นต้องวางแผนการอนุมตัิ
สนับสนุนทุนวิจัย และการควบคุม
ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปงวดงานที่ก าหนดไว้ตาม
สัญญารับทุน 
 

1. ควบคุมระยะเวลาด าเนินงานหลังจาก
การอนุมัติทุนวิจัยใหเ้ป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

2. ก าหนดทีมงานเพื่อเร่งรัดและตดิตาม
การด าเนินงานโครงการอยา่งเข้มข้น
เพื่อให้การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการวิจัย เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

3. ควบคุมและติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณของกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

พันธกิจที่ 2  
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนา
บุคลากรด้านการ
วิจัยการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพนักวิจัยใน
การผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

1. การด าเนินงานในส่วนของการ
สนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวจิัย ณ ตา่งประเทส  
ยังไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 
 

1. เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทุน/
หลักสตูรฝึกอบรมต่างๆ ให้กับผู้ทีส่นใจ  

2. ควบคุมและติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณของกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

พันธกิจที่ 3  
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การวิจัย
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการ
และสื่อสารองค์
ความรู้ด้วยนวตักรรม
สารสนเทศ 

1. องค์ความรู้ด้านการเกษตร และ
ผลงานต่างๆ ของ สวก. ยังต้องมี
การเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

2. การด าเนินงานในส่วนของ
กิจกรรมการให้บริการฐานข้อมลู
สารสนเทศการวจิัยการเกษตร 
และฐานข้อมลูความรู้เกษตรต่างๆ 
ในส่วนของจ านวน IP หรือจ านวน
ครั้งรวมในการเข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลต่างๆ ยังไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

1. เผยแพรผ่ลงานต่างๆ ท่ีแล้วเสรจ็ให้
เกิดประโยชน์มากขึ้น ผา่นสื่อต่างๆ  
รวมทั้ง น าเทคโนโลยีดิจิทลัรูปแบบ
ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยใหเ้ป็นที่แพร่หลาย เกดิ
การใช้ประโยชน์มากข้ึน 

2. วิเคราะหห์าสาเหตหุรือปัจจัยทีม่ี
ส่งผลต่อการเลือกเข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจยั
การเกษตร และฐานข้อมลูความรู้
เกษตรตา่งๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข  

3. พัฒนารูปแบบฐานข้อมูลใหท้ันสมยั
พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายและขยายผลสู่กลุ่มอื่นๆ 

 



พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
4. เร่งรัด ตดิตาม การด าเนินงานและ

การเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศด้าน
การบริหารการวิจยั
การเกษตร 

1. การด าเนินงานบางกิจกรรมยังไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

1. เร่งรัด ตดิตาม การด าเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอ 

เพ่ือทราบและขอข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
มติที่ประชุม 



ผลสะสม Q1 

เทียบแผนสะสม Q1

ผลงานสะสม Q1

เทียบแผนทัง้ปี

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

ไตรมาส1

ผลเบิกจา่ย

งบประมาณ

 Q1แผน ผล คิดเป็น % คิดเป็น %  ปี 2562  Q1 Q1

1) การจดัท ากรอบวิจยั และการก าหนด

ประเด็นวิจยัเร่งด่วนของประเทศ

กรอบวิจยั สวก. ชุด 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.015 0.000 0.000 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% สส.

จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจยัในภาพรวมของ สวก. บาท        620,000,000.00     31,000,000.00 255,310,284.00   823.58% 41.18% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 300.000 6.500 127.430 1960.47% 42.48% สส.

จ านวนโครงการที่ให้ทุนสนับสนุนทุนวิจยัจาก สงป.

 (มุง่เป้าฯ) 2562 

(ตัวชี้วัด สงป. งบฯ 62)

โครงการ 120 36 121 336.11% 336.11% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

ร้อยละของต้นแบบผลิตภณัฑ์/เทคโนโลยจีากการ

ด าเนินโครงการวิจยั

(ตัวชี้วัด สงป. งบฯ 62)

ร้อยละ 50 0 43.80 ไม่มีแผนใน Q1 87.60% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 96 36 37.91 74.37% 28.25% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 16.442 6.052 6.233 102.98% 37.91% สส.

ร้อยละของการอนุมัติทุนโครงการวิจยัให้ได้ตาม

แผน (ภายใน)

ร้อยละ 100 30 41.18 137.26% 41.18% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

ร้อยละของการจดัท าสัญญาโครงการวิจยัที่ได้รับ

อนุมัติทุน (ภายใน)

ร้อยละ 48 0 70.07 ไม่มีแผนใน Q1 145.99% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนโครงการวิจยัเชิงนโยบาย/สาธารณะที่ได้รับ

การติดตาม

โครงการ 25 6 9 150.00% 36.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.200 0.033 0.077 235.85% 38.44% สก.

จ านวนโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพการ

ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/นโยบาย

โครงการ 25 6 22 366.67% 88.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนโครงการวิจยัเชิงพาณิขยท์ี่ได้รับการติดตาม โครงการ 25 6 20 333.33% 80.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.208 0.052 0.000 0.51% 0.13% สก.

จ านวนโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพการ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการ 25 6 6 100.00% 24.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนการเปิดตัวเทคโนโลยี คร้ัง 2 1 1 100.00% 50.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 2.500 0.675 1.967 291.41% 78.68% สก.

จ านวนการอบรมถ่ายทอดความรู้ คร้ัง 8 2 3 150.00% 37.50% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนการจดัสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจยั คร้ัง 4 1 2 200.00% 50.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนเล่มเอกสาร/ส่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ชิ้น 8 2 6 300.00% 75.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนโครงการวิจยัเชิงสาธารณะ/นโยบายที่มีการ

น าไปใช้ประโยชน์ 

(ตัวชี้วัด กพร.)

โครงการ 41 8 34 425.00% 82.93% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนครัวเรือนที่เกดิมูลค่าเพิ่มทางสังคม (ตัวชี้วัด

 กพร.)

ครัวเรือน 1040 260 523 201.15% 50.29% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

ร้อยละองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมเชิง

สาธารณะ/นโยบาย ที่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

น าไปใช้ประโยชน์ตามแผนด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

(ตัวชี้วัด สงป. งบฯ 62)

ร้อยละ 60 0 425.00% ไม่มีแผนใน Q1 82.93% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนการจดักจิกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี คร้ัง 5 0 1 ไม่มีแผนใน Q1 20.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 1.417 0.000 0.382 ไม่มีแผนใน Q1 26.99% สก.

จ านวนโครงการวิจยัเชิงพาณิชยท์ี่มีการน าไปใช้

ประโยชน์ (ตัวชี้วัด กพร.)

โครงการ 25 0 6 ไม่มีแผนใน Q1 24.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการผลักดันให้ขึ้นทะเบียน

ผลิตภณัฑ์/ขึ้นทะเบียนบัญชียาหลักแห่งชาติ/เข้าสู่

มาตรฐานที่ก าหนด

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ผลิตภณัฑ์ 7 0 4 ไม่มีแผนใน Q1 57.14% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

ไตรมาสที ่1 (1 ตลุาคม - 31 ธนัวาคม 2561)
รายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2562

5) การติดตามและประเมินผลโครงการวิจยัเชิง

พาณิชย์

6) การผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิง

สาธารณะ/นโยบาย

7) การผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์

ผู้รับผิดชอบ
สถานะความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน

3) การบริหารจดัการโครงการวิจยัของ สวก.

4) การติดตามและประเมินผลโครงการวิจยัเชิง

สาธารณะ/นโยบาย

ย.1 การสนับสนุนทุนวิจยัด้าน

การเกษตรอยา่งมีประสิทธิผล

2) การสนับสนุนทุนโครงการวิจยัภายใต้กรอบ

การวิจยัของ สวก. และตรงกบัความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผนเบิกจา่ย

 Q1

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผน

เบิกจา่ยทัง้ปี
ยทุธศาสตร์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตัวชีว้ัด หน่วย

เป้าหมาย

ทัง้ปี

Q1



ผลสะสม Q1 

เทียบแผนสะสม Q1

ผลงานสะสม Q1

เทียบแผนทัง้ปี

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

ไตรมาส1

ผลเบิกจา่ย

งบประมาณ

 Q1แผน ผล คิดเป็น % คิดเป็น %  ปี 2562  Q1 Q1

ผู้รับผิดชอบ
สถานะความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผนเบิกจา่ย

 Q1

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผน

เบิกจา่ยทัง้ปี
ยทุธศาสตร์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตัวชีว้ัด หน่วย

เป้าหมาย

ทัง้ปี

Q1

ร้อยละองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

 ที่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน น าไปใช้ประโยชน์ตาม

แผนด าเนินงานของหน่วยงาน (ตัวชี้วัด สงป. งบฯ 

62)

ร้อยละ 60 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 24.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

8) การเทียบผลงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั

กบังานวิจยัที่แล้วเสร็จทั้งหมด

สัดส่วนงานวิจยัที่ใช้ประโยชน์เทียบกบังานวิจยัที่

แล้วเสร็จทั้งหมด (ตัวชี้วัด กพร.)

ร้อยละ 15 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

สก.

9) การคุ้มครองและบริหารจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา

จ านวนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศ 

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ค าขอ 36 9 15 166.67% 41.67% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.280 0.070 0.016 22.21% 5.55% สก.

จ านวนการจดัประชุม คร้ัง 12 3 4 133.33% 33.33% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 1.090 0.374 0.125 33.52% 11.50% สก.

ร้อยละการรับรองรายงานการประชุม ร้อยละ 100 100 100 100.00% 100.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนคร้ังในการจดักจิกรรม คร้ัง 2 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.344 0.000 0.000 0.00% สก.

จ านวนคนเข้าร่วมต่อคร้ังเฉล่ีย คน/คร้ัง 30 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนข้อเสนอโครงการที่มีการพัฒนาร่วมกนั โครงการ 4 0 2 ไม่มีแผนใน Q1 50.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

เอกสารลงนาม MOU ฉบับ 2 0 3 ไม่มีแผนใน Q1 150.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.094 0.005 0.002 46.88% 2.39% กอ.

กจิกรรมที่ด าเนินงานภายใต้หน่วยงานที่มี MOU 

ร่วมกนั

ร้อยละ 70 0 37.5 ไม่มีแผนใน Q1 53.57% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนการจดังาน/นิทรรศการ คร้ัง 6 1 4 400.00% 66.67% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 4.550 0.350 0.000 0.00% 0.00% สก.

จ านวนผลงานวิจยั/ส่ิงประดิษฐ์ที่จดัส่งประกวด ชิ้น 3 0 2 ไม่มีแผนใน Q1 66.67% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการผลักดันให้เกดิการ

ลงทุนในธุรกจิ 

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

โครงการ 12 3 0 0.00% 0.00% ช้า/ต่ ากว่าแผน ณ สิน้ Q1

จ านวนบริษัทที่ร่วมโครงการสามารถซ้ือบูธเอง 

(ภายใน)

ราย 8 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนผู้เข้าชมบูธ (ภายใน) คน 2,000 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนยอดรวมการส่ังซ้ือสินค้า (ภายใน) ล้านบาท 50 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนบริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลย ีน า

ผลิตภณัฑ์จากผลงานวิจยัเข้าร่วมการจดัแสดง

สินค้าเพื่อทดสอบตลาดทั้งใน/ต่างประเทศ (ภายใน)

ราย 5 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล (ภายใน) รายการ 4 0 2 ไม่มีแผนใน Q1 50.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

รายงานการประเมินผลกระทบจากงานวิจยั รายงาน 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 2.064 0.416 0.000 0.00% 0.00% สก.

มูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และ

การเงิน (ตัวชี้วัด กพร./ตัวชี้วัด สงป. งบฯ 62)

ล้านบาท 1,000 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนโครงการที่ได้ติดตาม โครงการ 15 3 3 100.00% 20.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.164 0.054 0.020 37.75% 12.37% สก.

ร้อยละของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยสีามารถผลิต

ผลิตภณัฑ์ได้เองภายใน 6 เดือน หลังได้รับการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ภายใน)

ร้อยละ 80 30 83.33 277.78% 104.17% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

329.369 14.581 136.253 934.49% 41.37%

จ านวนทุนที่สนับสนุน ทุน 15 10 18 180.00% 120.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.050 0.025 0.043 170.16% 85.08% สพบ.

ร้อยละของผู้ได้รับทุนที่มีหัวข้องานวิจยัตอบสนอง

นโยบายของหน่วยงานต้นสังกดั (ภายใน)

ร้อยละ 100 0 100 ไม่มีแผนใน Q1 100.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนทุนที่สนับสนุน ทุน 10 3 0 0.00% 0.00% ช้า/ต่ ากว่าแผน ณ ส้ิน Q1 5.700 1.200 0.001 0.08% 0.02% สพบ.

สร้างทีมวิจยัสู่ความเป็นเลิศ โครงการ 3 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

13) การผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจยัให้

เกดิการลงทุนในธุรกจิ

14) การประเมินผลประโยชน์จากงานวิจยั

ภายใต้การด าเนินงานของ สวก.

15) การบริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ย.2 การพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพนักวิจยัในการผลิต

งานวิจยัที่มีคุณภาพ

รวมยทุธศาสตร์ที ่1 (15 กิจกรรม 35 ตัวชีว้ัดหลัก 8 ตัวชีว้ัดภายใน)

16) การสนับสนุนทุนปริญญาเอกเฉลิมพระ

เกยีรติทรงครองราชย ์70 ปี

17) การสนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏบิัติการ

วิจยั ณ ต่างประเทศ

11) การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่าง

นักวิจยัและผู้ประกอบการ "โครงการวิจยัเพื่อ

ภาคธุรกจิ" (Business Club)

12) การสร้างและบริหารจดัการความร่วมมือ

ระหว่าง สวก. กบัหน่วยงานพันธมิตร

10) การประชุมคณะอนุกรรมการผลักดัน

ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์และคณะท างานต่างๆ

 ที่เกีย่วข้อง

ไม่มีแผนใน Q1



ผลสะสม Q1 

เทียบแผนสะสม Q1

ผลงานสะสม Q1

เทียบแผนทัง้ปี

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

ไตรมาส1

ผลเบิกจา่ย

งบประมาณ

 Q1แผน ผล คิดเป็น % คิดเป็น %  ปี 2562  Q1 Q1

ผู้รับผิดชอบ
สถานะความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผนเบิกจา่ย

 Q1

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผน

เบิกจา่ยทัง้ปี
ยทุธศาสตร์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตัวชีว้ัด หน่วย

เป้าหมาย

ทัง้ปี

Q1

ร้อยละของผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏบิัติการวิจยั 

น าความรู้มาประยกุต์ใช้กบังานที่รับผิดชอบได้ 

หรือสามารถน าความรู้มาปรับใช้กงัานวิจยัที่ก าลัง

ด าเนินการอยู ่หรือสามารถน าความรู้มาใช้ใน

โครงการวิจยัใหม่ๆ ที่จะเกดิขึ้นได้ (ภายใน)

ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนทุนที่สนับสนุน ทุน 12 5 10 200.00% 83.33% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 1.800 0.600 0.704 117.37% 39.12% สพบ.

สามารถเผยแพร่ผลงานได้ตรงตามกลุ่มที่เชี่ยวชาญ 

(ภายใน)

ร้อยละ 80 0 100 ไม่มีแผนใน Q1 125.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

19) การจดัฝึกอบรม จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร 10 5 5 100.00% 50.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 3.651 2.432 1.439 59.18% 39.43% สพบ.

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่หน่วยงาน

ใน กษ. ขอรับการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561 

สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ใน

การท างาน หรือท างานวิจยัที่รับผิดชอบ หรือต่อ

ยอดการท างานที่ด าเนินการอยู ่หรือสามารถท า

แผนโครงการในอนาคตได้ (ภายใน)

ร้อยละ 60 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

การขยายระยะเวลาการศึกษา ทุน 8 1 7 700.00% 87.50% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 1.800 0.510 0.798 156.43% 44.36% สพบ.

การอนุมัติการขยายเวลากอ่นการส้ินสุดระยะเวลา

การศึกษา (ภายใน)

ร้อยละ 90 10 100 1000.00% 111.11% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

การจดัประชุมคณะท างานเกีย่วกบัการให้ทุน

พัฒนาบุคลากรวิจยั

คร้ัง 12 3 5 166.67% 41.67% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.252 0.011 0.079 748.28% 31.18% สพบ.

การประชาสัมพันธ์การให้ทุน คร้ัง 4 1 5 500.00% 125.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

การติดตามความกา้วหน้าในการศึกษา คร้ัง 1 0 2 ไม่มีแผนใน Q1 200.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

สัดส่วนผู้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรวิจยัน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ในสายงานในช่วงเวลาที่ก าหนด 

(เทียบกบัผู้ส าเร็จการศึกษา/เสร็จส้ินการฝึกอบรม

ฯ) (ตัวชี้วัด กพร.)

ร้อยละ 80 20 36 180.00% 45.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

13.253 4.778 3.064 64.13% 23.12%

22) การพัฒนาระบบศูนยก์ลางข้อมูลการวิจยั

การเกษตรของประเทศ

การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานเพิ่มเติม

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62 - การบูรณาการ

ทรัพยากรวิจยัด้านวิจยัการเกษตร)

หน่วยงาน 5 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 6.416 1.582 1.594 100.78% 24.85% สท.

23) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ภาคการเกษตรด้วย ICT

จ านวนองค์ความรู้ องค์

ความรู้ / 

ชิ้นงาน

1 0.5 0.37 74.00% 37.00% ช้า/ต่ ากว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.015 0.015 0.000 0.00% 0.00% สท.

24) การพัฒนาและเพิ่มจ านวนคลังข้อมูลวิจยั

การเกษตร

จ านวนคลังข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ชนิด 8 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.000 0.000 0.000 0.00% 0.00% สท.

25) การพัฒนาเทคโนโลยดิีจทิัล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร

จ านวน Software/Applications

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ระบบ 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.000 0.000 0.000 0.00% 0.00% สท.

จ านวนส่ือแอนนิเมชั่น เร่ือง 10 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.100 0.020 0.100 500.00% 100.00% สท.

ความพึงพอใจการใช้บริการ (ภายใน) ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 สท.

27) การพัฒนาระบบ Data Analytic หรือ

ระบบ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการ

จ านวน Applications

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

จ านวน 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.500 0.000 0.000 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% สท.

28) การจดัท า E-Book เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน E-Book เร่ือง 10 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.010 0.000 0.000 ไม่มีแผนใน Q2 0.00% สท.

จ านวน IP หรือจ านวนคร้ังรวมในการเข้าใช้บริการ

ฐานข้อมูลต่างๆ (ตัวชี้วัด กพร.)

IP 720,000 180,000 141,525 78.63% 19.66% ช้า/ต่ ากว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

สท.

สัดส่วนจ านวน IP ของผู้ใช้บริการนานกว่า 30 

วินาทีเทียบกบัจ านวน IP หรือจ านวนคร้ังรวมใน

การเข้าใช้บริการทั้งหมด (ตัวชี้วัด กพร.)

ร้อยละ 10

(72,000 IP)

2.5

(18,000 IP)

18.26

(25,847 IP)

143.59% 35.90% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

18) การสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานวิจยั ณ 

ต่างประเทศ

20) การสนับสนุนทุนส่งเสริมผู้รับทุน สวก.

21) การบริหารจดัการและส่งเสริมการให้ทุน

พัฒนาบุคลากร พร้อมติดตามความกา้วหน้า

ของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั

ย.3 การบริหารจดัการและ

ส่ือสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรม

สารสนเทศ

26) การผลิตและเผยแพร่ motion graphic 

ด้านการเกษตรในรูปแบบเข้าใจง่าย

29) การให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศการ

วิจยัการเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ

รวมยทุธศาสตร์ที ่2 (6 กิจกรรม 10 ตัวชีว้ัดหลัก 5 ตัวชีว้ัดภายใน)



ผลสะสม Q1 

เทียบแผนสะสม Q1

ผลงานสะสม Q1

เทียบแผนทัง้ปี

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

ไตรมาส1

ผลเบิกจา่ย

งบประมาณ

 Q1แผน ผล คิดเป็น % คิดเป็น %  ปี 2562  Q1 Q1

ผู้รับผิดชอบ
สถานะความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผนเบิกจา่ย

 Q1

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผน

เบิกจา่ยทัง้ปี
ยทุธศาสตร์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตัวชีว้ัด หน่วย

เป้าหมาย

ทัง้ปี

Q1

30) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านการจดั

กจิกรรมและการจดันิทรรศการ

จ านวนการจดักจิกรรมและนิทรรศการเพื่อ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร

คร้ัง 16 2 5 250.00% 31.25% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 3.817 0.100 0.227 227.33% 5.96% กอ.

จ านวนช่องทางส่ือ (Media) ที่ได้เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ช่องทาง 4 1 3 300.00% 75.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 6.202 0.458 1.384 302.12% 22.31% กอ.

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อรายการเกษตร

กา้วไกล สวก. (ภายใน)

ระดับ

(ร้อยละ)

ดี

(70)

0 0 ไม่มีแผนใน Q1 #VALUE! เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

ยอดผู้เข้าชมคลิปวิดิทัศน์เผยแพร่ผลงานผ่านระบบ

โซเชียลเน็ตเวิร์ค 48 ตอน (ภายใน)

จ านวน 

View 

(สะสม)

2,200 0 531 ไม่มีแผนใน Q1 24.14% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

32) การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการสร้าง

ความมีส่วนร่วม และการบริหารความสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย ผ่านการจดักจิกรรมต่างๆ

จ านวนการจดักจิกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม

และบริหารความสัมพันธ์กบัภาคีเครือข่าย

คร้ัง 1 1 2 200.00% 200.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.476 0.269 0.507 188.65% 106.60% กอ.

17.536 2.444 3.813 155.99% 21.74%

33) การพัฒนาบุคลากรส านักงานพัฒนาการ

วิจยัการเกษตร

ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

บุคลากรปี 2562

ร้อยละ 80 0 39.13 ไม่มีแผนใน Q1 48.91% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 3.705 1.189 1.153 96.98% 31.12% สบ.

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้สหสาขาวิชา 

เพื่อสร้างความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างาน 

(จดั KM ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง)

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ร้อยละ 10 5 7 140.00% 70.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

การบริหารพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานได้สูง

กว่ามาตรฐาน (Baseline)

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ร้อยละ >75 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนบุคลากร สวก. ที่ได้รับการประเมินผล

สมรรถนะดิจทิัล

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

การพัฒนาความรู้ด้านดิจทิัลของบุคลากร สวก.

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ร้อยละ 85 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

การจดัประชุมอนุฯ บริหารงานบุคคล คร้ัง 12 3 3 100.00% 25.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.762 0.279 0.167 59.94% 21.92% สบ.

การจดัประชุมอนุฯ ประเมินผลการปฏบิัติงาน ผอ.

สวก.

คร้ัง 5 4 1 25.00% 20.00% ช้า/ต่ ากว่าแผน ณ ส้ิน Q1

การจดัประชุมคณะท างานต่างๆ คร้ัง 5 3 6 200.00% 120.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

การรายงานผลการปฏบิัติงานด้านส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม

คร้ัง 4 1 3 300.00% 75.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.000 0.000 0.000 0.00% 0.00% สบ.

การรายงานผลการปฏบิัติงานด้านป้องกนัและ

ปราบปรามทุจริต

คร้ัง 4 1 7 700.00% 175.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

การจดักจิกรรมฝึกอบรม

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

คร้ัง 1 1 0 0.00% 0.00% ช้า/ต่ ากว่าแผน ณ ส้ิน Q1

การด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตประจ าปี 

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ร้อยละ 90 0 78 ไม่มีแผนใน Q1 86.67% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

36) การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภยั

ของระบบ IT

ร้อยละการจดัหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้

งานของเจา้หน้าที่

ร้อยละ

เฉล่ีย

100 100 100 100.00% 100.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 6.912 4.241 2.635 62.13% 38.12% สท.

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบติดตาม

ตรวจสอบ และการท างานตามล าดับ First In-First

 Out

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ (ภายใน) ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 สท.

ย.4 การพัฒนาองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศด้านการบริหารการวิจยั

การเกษตร

34) การประชุมเพื่อบริหารงานบุคลากร

35) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ

ป้องกนัและปราบปรามทุจริต

31) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือ 

(Media) ต่างๆ

รวมยทุธศาสตร์ที ่3 (11 กิจกรรม 12 ตัวชีว้ัดหลัก 3 ตัวชีว้ัดภายใน)



ผลสะสม Q1 

เทียบแผนสะสม Q1

ผลงานสะสม Q1

เทียบแผนทัง้ปี

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

ไตรมาส1

ผลเบิกจา่ย

งบประมาณ

 Q1แผน ผล คิดเป็น % คิดเป็น %  ปี 2562  Q1 Q1

ผู้รับผิดชอบ
สถานะความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผนเบิกจา่ย

 Q1

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผน

เบิกจา่ยทัง้ปี
ยทุธศาสตร์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตัวชีว้ัด หน่วย

เป้าหมาย

ทัง้ปี

Q1

37) ทบทวนแกไ้ขข้อบังคับ ระเบียบ สัญญา ให้

มีความคล่องตัวในการปฏบิัติงาน

การยกร่าง/ปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

เร่ือง 3 0 1 ไม่มีแผนใน Q1 33.33% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.038 0.006 0.000 0.00% 0.00% สบ./นต.

ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ 

ข้อบังคับ สัญญา (ภายใน)

ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

แผนการปฏบิัติงานและงบประมาณ ประจ าปี 2562 ฉบับ 45 45 60 133.33% 133.33% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.025 0.005 0.005 99.60% 19.92% สนผ.

ค ารับรองการปฏบิัติงานของ สวก. ประจ าปี 2562 ฉบับ 20 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

ร้อยละความส าเร็จของการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 

แผนงาน งบประมาณ และค ารับรองฯ ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน)

ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

การรายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ สวก. คร้ัง 4 1 1 100.00% 25.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.270 0.052 0.196 373.28% 72.44% สนผ.

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. คร้ัง 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

การประชุมคณะท างานจดัแผนยทุธศาสตร์ และ

ติดตามประเมินผล

คร้ัง 10 3 0 0.00% 0.00% ช้า/ต่ ากว่าแผน ณ ส้ิน Q1

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานของ สวก.

ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานของ สวก.

รายงาน 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนปฏบิัติการและงบประมาณ สวก. ประจ าปี 

2562 (ภายใน)

ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานของ สนผ. (ภายใน)

รายงาน 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ รายงาน 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.800 0.001 0.798 79800.00% 99.75% กอ.

ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจ ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียงรายไตรมาส

คร้ัง 4 1 0 0.00% 0.00% ช้า/ต่ ากว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.068 0.010 0.007 74.00% 10.88% กอ.

ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจดัการความเส่ียง ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนการ Internal Audit คร้ัง 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.407 0.051 0.180 352.94% 44.23% กอ.

จ านวนการตรวจติดตามการรักษาระบบ คร้ัง 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

จ านวนการ Maintain ระบบบริหาร คร้ัง 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

การผ่านเกณฑ์การตรวจติดตาม ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

การได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม

(ตัวชี้วัด กพร.)

ระบบ/

ขอบข่าย

1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

การจดัประชุมเพื่อบริหารการด าเนินงานภายใน

ส านักงาน

คร้ัง 10 3 3 100.00% 30.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 1.953 0.505 0.421 83.43% 21.58% กอ.

ร้อยละความพึงพอใจในการจดัประชุม ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

การเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน คร้ัง 4 1 1 100.00% 25.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.322 0.072 0.065 91.13% 20.25% ตส.

รายงานผลการด าเนินงานในรายงานประจ าปี สวก. คร้ัง 1 0 1 ไม่มีแผนใน Q1 100.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

การเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2563

คร้ัง 1 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

45) การตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะ

กรรมการบริหาร สวก.

คร้ัง 4 1 1 100.00% 25.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.023 0.000 0.028 ไม่มีแผนใน Q1 124.73% ตส.

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนการตรวจสอบภายในปี 2562

ร้อยละ 80 20 21 105.00% 26.25% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

42) โครงการตรวจติดตามการรักษาระบบ

คุณภาพ ISO 9001

43) การประชุมเพื่อบริหารการด าเนินงาน

ภายในส านักงาน

44) การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล

38) การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนงาน 

งบประมาณ และตัวชี้วัดของ สวก.

39) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ในด้านต่างๆ ของ สวก.

40) โครงการการส ารวจความพึงพอใจเกีย่วกบั

คุณภาพการให้บริการของ สวก.

41) การพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการ

ท างานภายในและบริหารจดัการความเส่ียงของ

องค์กร



ผลสะสม Q1 

เทียบแผนสะสม Q1

ผลงานสะสม Q1

เทียบแผนทัง้ปี

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

ไตรมาส1

ผลเบิกจา่ย

งบประมาณ

 Q1แผน ผล คิดเป็น % คิดเป็น %  ปี 2562  Q1 Q1

ผู้รับผิดชอบ
สถานะความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผนเบิกจา่ย

 Q1

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผน

เบิกจา่ยทัง้ปี
ยทุธศาสตร์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตัวชีว้ัด หน่วย

เป้าหมาย

ทัง้ปี

Q1

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย คร้ัง 8 1 2 200.00% 25.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1 0.663 0.102 0.277 271.21% 41.78% สบ./นต.

ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจดัการ และ

แกไ้ขประเด็นปัญหาข้อพิพาทด้านกฎหมายหรือข้อ

สัญญา (ภายใน)

ร้อยละ 80 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

แผนการด าเนินงานด้านการเงินของ สวก. ประจ าปี

 2562

ฉบับ 1 1 1 100.00% 100.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1 0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

สนผ./สบ.

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินงานด้านการเงินของ สวก. ประจ าปี

 2562

ร้อยละ 80 10 93.39 0.00% 0.00% เร็ว/สูงกว่าแผน ณ ส้ิน Q1

การลดใช้เงินทุน สวก.

(ตัวชี้วัดแผนกา้วกระโดด 62)

ร้อยละ 6 0 0 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% เป็นไปตามแผน ณ ส้ิน Q1

15.947 6.513 5.932 91.09% 37.20%

376.105 28.315 149.063 526.44% 39.63%

51.870 12.968 12.101 93.32% 23.33% สบ.

3.140 0.000 0.000 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% สบ.

1.300 0.300 0.329 109.77% 25.33% สบ.

0.172 0.172 0.161 93.26% 93.26% สบ.

0.223 0.024 0.075 310.83% 33.45% สบ.

0.100 0.050 0.035 70.90% 35.45% สบ.

1.390 0.348 0.312 89.74% 22.44% สบ.

0.600 0.150 0.120 80.00% 20.00% สบ.

0.600 0.000 0.000 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% สบ.

59.395 14.011 13.133 93.73% 22.11%

0.096 0.024 0.008 32.50% 8.13% สบ.

0.200 0.040 0.068 169.36% 33.87% สบ.

0.900 0.035 0.021 58.81% 2.29% สบ.

0.500 0.122 0.412 337.46% 82.34% สบ.

0.960 0.240 0.889 370.23% 92.56% สบ.

0.015 0.000 0.000 ไม่มีแผนใน Q1 0.00% สบ.

0.000 0.000 0.000 0.00% 0.00% สบ.

0.100 0.050 0.000 0.00% 0.00% สบ.

0.094 0.034 0.027 80.57% 29.14% สบ.

0.180 0.045 0.174 386.67% 96.67% สบ.

0.048 0.012 0.008 69.11% 17.28% สบ.

0.075 0.018 0.003 16.11% 3.87% สบ.

0.180 0.045 0.178 396.61% 99.15% สบ.

0.630 0.091 0.604 664.22% 95.94% สบ.

0.667 0.167 0.175 104.98% 26.25% สบ.

1.020 0.255 0.192 75.18% 18.79% สบ.

0.210 0.053 0.112 212.65% 53.16% สบ.

0.198 0.050 0.037 75.07% 18.77% สบ.

1.200 0.300 0.343 114.44% 28.61% สบ.

0.054 0.014 0.007 55.19% 13.80% สบ.

0.360 0.090 0.056 62.53% 15.63% สบ.

0.158 0.040 0.032 80.99% 20.25% สบ.

0.080 0.021 0.022 102.71% 26.96% สบ.

7.926 1.744 3.368 193.14% 42.50%

0.282 0.025 0.116 464.92% 41.22% สบ.

0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

สบ.

0.070 0.000 0.061 ไม่มีแผนใน Q1 86.86% สบ.

รวมยทุธศาสตร์ที ่4 (15 กิจกรรม 42 ตัวชีว้ัดหลัก 6 ตัวชีว้ัดภายใน)

1) รวมยทุธศาสตร์ที ่1-4 (21 กลยทุธ ์47 กิจกรรม 99 ตัวชีว้ัดหลัก 22 ตัวชีว้ัดภายใน)

ค่าบริการอนิเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์

ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

ค่าไปรษณียแ์ละอากรแสตมป์

รวมงบด าเนินงาน

ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ค่าน้ าประปา

ค่าไฟฟ้า

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

ค่าวัสดุส านักงาน 

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ ๆ

ค่าบริการจา้งเหมาพนักงานขับรถ

ค่าเคร่ืองแบบ

เงินทดแทนเมือ่ออกจากงาน

ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด

ค่าจา้งพนักงานส่ง - รับเอกสาร

ค่าเบี้ยประกนั

ค่ารับรองและพิธีการ 

ค่าสอบบัญชี  ปี  2561

ค่าจา้งเหมาบริการก าจดัปลวก แมลง และหนู

ค่าจา้งท าความสะอาด

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร

เงินเดือนผู้บริหารและเจา้หน้าที่

รวมงบบุคลากร

ค่าล่วงเวลา

ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าตอบแทนผันแปร

เงินผลประโยชน์ตอบแทนอืน่

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

46) การบริหารนิติกรรมสัญญา

47) การจดัท าและการด าเนินงานตามแผนการ

ด าเนินงานด้านการเงิน สวก. ประจ าปี 2562



ผลสะสม Q1 

เทียบแผนสะสม Q1

ผลงานสะสม Q1

เทียบแผนทัง้ปี

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

 แผนเบิกจา่ย

งบประมาณ

ไตรมาส1

ผลเบิกจา่ย

งบประมาณ

 Q1แผน ผล คิดเป็น % คิดเป็น %  ปี 2562  Q1 Q1

ผู้รับผิดชอบ
สถานะความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผนเบิกจา่ย

 Q1

%ผลเบิกจา่ย

เทียบแผน

เบิกจา่ยทัง้ปี
ยทุธศาสตร์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตัวชีว้ัด หน่วย

เป้าหมาย

ทัง้ปี

Q1

0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

ไม่มีการต้ัง

งบประมาณ

สบ.

0.352 0.025 0.177 708.12% 50.29%

67.673 15.780 16.678 105.69% 24.64%

443.778 44.096 165.740 375.87% 37.35%

489.754 253.174 180.196 71.17% 36.79% สบ.

14.502 05.068 4.842 95.53% 33.39% สบ.

01.015 00.254 0.091 35.67% 8.92% สบ.

505.272 258.496 185.128 71.62% 36.64%

949.050 302.592 350.869 115.95% 36.97%

0.042 0.042 0.000 0.00% 0.00% สบ.

0.002 0.002 0.002 78.46% 78.46% สบ.

0.409 0.409 0.409 100.00% 100.00% สบ.

0.020 0.020 0.011 56.75% 56.75% สบ.

7.485 4.906 5.456 111.21% 72.89% สบ.

7.957 5.378 5.877 109.28% 73.86%

957.007 307.970 356.746 115.84% 37.28%

รวมเงินกนัไว้เบิกจา่ยเหล่ือมปีส าหรับการสร้างและบริหารจดัการความร่วมมือระหว่าง สวก. กบัหน่วยงานพันธมิตร

2) รวมรายจา่ยประจ า

รวมรายจา่ยตามยทุธศาสตร์และรายจา่ยประจ า ปีงบประมาณ 2562 (1+2)

ค่าครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวมงบลงทุน

รวมงบประมาณทัง้หมด (1+2+3+4)

4) รวมเงินกันไว้เบิกจา่ยเหลือ่มปี ประจ าปีงบประมาณ 2562

รวมเงินกนัไว้เบิกจา่ยเหล่ือมปีส าหรับประเมินผลประโยชน์จากงานวิจยัภายใต้การด าเนินงานของ สวก.

รวมเงินกนัไว้เบิกจา่ยเหล่ือมปีส าหรับการฝึกอบรม

รวมเงินกนัไว้เบิกจา่ยเหล่ือมปีส าหรับการการประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. ในรอบ 3 ปี (2558-2560) 

รวมเงินกนัไว้เบิกจา่ยเหล่ือมปีส าหรับสัญญาจดัซ้ือ-จดัจา้ง

รวมงบผูกพันส าหรับทุนโครงการวิจยั (614 โครงการ)

รวมงบผูกพันส าหรับทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั (40 ราย)

รวมงบประมาณประจ าปี 2562 (1+2+3)

รวมงบผูกพันส าหรับสัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง

3) รวมงบผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562


