
วาระท่ี 5.2   รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
ของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 –       
30 กันยายน 2561) 

ความเป็นมา 
  คณะกรรมการบริหาร สวก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีมติ
อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ  
จ านวน 1,193.056 ล้านบาท และแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 734.656 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และมอบผู้อ านวยการ สวก. บริหารจัดการงบประมาณ ของ สวก. ตามกรอบงบประมาณ
และแผนเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการด าเนินงานที่ตั้งไว้  
โดยสามารถปรับงบประมาณในรายกิจกรรม/โครงการระหว่างปีงบประมาณตามความเหมาะสม  

 
การด าเนินงานของ สวก. 

สวก. ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) แบ่งเป็น 2 ด้านคือ ผลการ
ด าเนินงานด้านภารกิจหลัก และผลการด าเนินงานด้านการเงิน 

1. ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก 
สวก. ด าเนินงานตามพันธกิจหลัก แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 

2560-2564) และแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
1.1 พันธกิจที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 
    ปีงบประมาณ 2561 สวก. มีแผนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบวงเงิน
สนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 620 ล้านบาท ตามกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ของ สวก. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และแผนงานวิจัยที่ท้าทายไทยและ 
การวิจัยตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ ซึ่งพันธกิจที่ 1 มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่  4 (1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2561) สวก. ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 303 โครงการ งบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 
631.634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.88 ของแผนงานทั้งปี (620 ล้านบาท) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 

กรอบการวิจัย 
แผนทั้งปี 
(ล้านบาท) 

ผล ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 
ผลเทียบแผน จ านวนโครงการ งปม.(ลบ.) 

1. กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สวก. 13.500 12 13.503 100.02 
1.1  การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร   1 0.803   5.95 
1.2  การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตร   4 6.597 48.87 



กรอบการวิจัย 
แผนทั้งปี 
(ล้านบาท) 

ผล ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 
ผลเทียบแผน จ านวนโครงการ งปม.(ลบ.) 

      ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง 
1.3  การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร   7 6.103 45.21 
1.4  การวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจอย่างเป็น

รูปธรรม 
   -  - - 

2. การสนับสนุนทุนและบริหารจัดการโครงการวิจัย ซึ่งได้รับ 
มอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 

606.500 291 618.131 101.92 

2.1   แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา 
       เร่งด่วน (7 เรื่อง) 

522.330 284 529.961 101.46 

1)  ข้าว  109.980 51 117.310 106.66 
2)  ปาล์มน้ ามัน  37.480 22 37.484 100.01 
3)  สมุนไพร อาหารเสริมและสปา  144.000 78 144.000 100.00 
4)  อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 
     และการค้า  

63.000 31 63.293* 100.47* 

5)  พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)  72.000 52 72.000 100.00 
6)  สัตว์เศรษฐกิจ 59.870 25 59.874 100.01 
7)  การบริหารทรัพยากรน้ า        36.000 25 36.000 100.00 

2.2 แผนงานวิจัยการวิจัยท่ีท้าทายไทย และการวิจัยตอบสนอง 
นโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ (4 เรื่อง) 

84.170 7 88.170 104.75 

1)  Food Valley 18.200 3 22.200* 121.98* 
2)  Safe Food for All 2.970 1 2.970 100.00 
3)  กลุ่มเรื่องบริหารน้ าแล้งน้ าท่วม  31.500 2 31.500 100.00 
4)  FMD 31.500 1 31.500 100.00 

รวม 620.000 303 631.634 101.88 
หมายเหตุ  *มีงบประมาณ In Cash จากภาคเอกชน จ านวน 4.293 ล้านบาท 
 

2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่  4 (1 ตุลาคม 2560 –  

30 กันยายน 2561) สวก. ไดผ้ลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งใน
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จ านวน 116 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 232.00 ของแผนงานทั้งปี (50 
โครงการ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2  

 
  

ตารางที่ 2 ผลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 

ประเภท แผนทั้งป ี(โครงการ) ผล ณ สิ้นไตรมาส 4 
(โครงการ) 

ร้อยละผลเทียบแผน 

1. เชิงนโยบาย 
25 

5 
160.00 

2. เชิงสาธารณะ 35 
3. เชิงพาณิชย ์ 25 76 304.00 

รวม 50 116 232.00 
 

3) การยื่นค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 



     ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่  4 (1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2561) สวก. ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย จ านวน 73 ค าขอ  
คิดเป็นร้อยละ 214.71 ของแผนงานทั้งปี (34 ค าขอ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่  3 การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 

1.2 พันธกิจที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ก าหนดแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัยการเกษตร รวม 53 ทุน/โครงการ/หลักสูตร ซึ่งพันธกิจที่ 2 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และ
นักวิจัยในปัจจุบัน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งหมด 5 ประเภท  

ผลการด า เนิ น ง านปี งบประมาณ 256 1 สิ้ น ไตรมาสที่  4  ( 1  ตุ ล าคม  2560  –  
30 กันยายน 2561) สวก. ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จ านวน 56 ทุน/โครงการ/
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 105.66 ของแผนงานทั้งปี (53 ทุน/โครงการ/หลักสูตร) ประกอบด้วย การสนับสนุน
ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี 15 ทุน ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ 8 ทุน ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 14 ทุน ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการ
พัฒนาทีมวิจัย 5 โครงการ และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 14 หลักสูตร โดยทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
ณ ต่างประเทศ และการจัดฝึกอบรม มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ มีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจ านวน 15 ราย แต่มีผู้ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาจ านวน 8 ราย และการจัดกิจกรรมฝึกอบรมมีหน่วยงานใน กษ. แสดงความประสงค์ขอรับการจัด
ฝึกอบรมจ านวน 5 หลักสูตร แต่มีผ่านการพิจารณาจ านวน 2 หลักสูตร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2561  

ณ สิ้นไตรมาส 4  

ประเภททุน แผนทั้งปี 
ผล ณ สิ้น 
ไตรมาส 4 

ร้อยละ 
ผลเทียบแผน 

1. ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี (ทุน) 15 15 100.00 
 2. ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน) 10 8 80.00 
3. ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุน) 10 14 140.00 
4. ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย (โครงการ) 2 5 250.00 
5. กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก. (หลักสูตร) 16 14 87.50 

 รวม 53 56 105.66 
 

1.3 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
แผนทั้งปี  
(ค าขอ) 

ผล ณ สิ้นไตรมาส 4  
(ค าขอ) 

ร้อยละ 
ผลเทียบแผน 

1. สิทธิบัตร  4 7 175.00 
2. อนุสิทธิบัตร / การคุ้มครองพันธุ์พืช 30 66 220.00 

รวม 34 73 214.71 



สวก. ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสารของ สวก. (พ.ศ. 2559 – 2561) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
สวก. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้ทันท่วงที และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ  และ (2) การบูรณาการและ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลวิจัยด้านการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้จริง  (อาทิ สวก. คอบช. และ 
กษ.) ซึ่งพันธกิจที่ 3 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรม
สารสนเทศ 

ผลการด า เนินงานปี งบประมาณ 2561 ณ สิ้ น ไตรมาสที่  4  (1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2561) สวก. ได้ด าเนินการรวม 7 กิจกรรม ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 100.00 ของ
แผนงานทั้งปี รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 
ตารางที่  5  ผลการด าเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4  

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
ร้อยละ 

ความคืบหน้า 
1. การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล

การวิจัยการเกษตรของประเทศ 
    ตัวชี้วัด ได้ระบบศูนย์กลางข้อมูล    

    จ านวน 1 ระบบ 

1. ด าเนินการจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
คุณประโยชน์ของการบูรณาการฐานข้อมูลงานวิจัย เมื่อวันท่ี 7 ธ.ค. 60 โดยมี
หน่วยงานเข้าร่วมประชุม จ านวน 26 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานท่ีเชื่อมข้อมูล
งานวิจัยแล้ว 11 หน่วยงาน และหน่วยงานท่ียังไม่ได้เชื่อมข้อมูลงานวิจัย
การเกษตร 15 หน่วยงาน โดยการจัดท าระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการเกษตรและ
องค์ความรู้เกษตร ด าเนินการผ่านหน้าเว็บเซอร์วิส tarr.arda.or.th 

2. ส ารวจข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 หน่วยงาน โดยส ารวจท้ัง
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรและศึกษาระบบของหน่วยงานท่ีจะ
เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างวันท่ี 15-31 ธ.ค. 60 

3. ส ารวจความต้องการและศึกษาระบบของแต่ละหน่วยงานท่ีจะเชื่อมโยง จ านวน 
13 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมส่งเสริมสหกรณ์  2) ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตร
กรรรม - สปก. 3) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  4) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ธกส.  5) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  7) การยางแห่งประเทศไทย 8) องค์การสะพานปลา 
9) ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
10) กรมส่งเสริมการเกษตร 11) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
12) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ  13) สถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

4. พัฒนาระบบการเชื่อมข้อมูลกับ 13 หน่วยงาน พร้อมทดสอบและปรับปรุงระบบ 
รวมท้ังจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานจัดอบรมระบบให้กับ
หน่วยงานต่างๆ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้เกษตร กับ
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 13 
หน่วยงาน เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 61 

100% 

2.  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตร
ด้วย ICT 

    ตัวชี้วัด  เกิดความร่วมมือ จ านวน  
    1 ชิ้นงาน 

1. ประสานกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อน าสื่อ
ความรู้เกษตรที่ สวก. จัดท าขึ้นไปเผยแพร่บนระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด  เมื่อ
วันท่ี 21 ธ.ค. 60 

2. สวก. ได้คัดเลือก E-Book จ านวน 10 เล่ม เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ 
สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตรด้วย ICT ได้แก่  
1) แม่ครัว พ่อครัวยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพเด็ก 
2) เลือกกินอย่างปลอดภัยห่างไกลสารกันบูด 
3) อันตรายในอาหาร  
4) สาระความรู้ส าคัญด้านสุขาภิบาลโรงอาหาร   
5) ในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร 
6) ในขนมอบมีอะไร  
7) ในน้ าหวานมีอะไร   

100% 



กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
ร้อยละ 

ความคืบหน้า 
8) ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไร   
9) สีสันในอาหาร   
10) ตะลุยดิยแดนอาหารกับนักวิจัยรุ่นจิ๋ว   

3.   น า E-Book ท้ัง 10 เรื่อง เผยแพร่ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดของ 
สวทช. ตั้งแต่วันท่ี 18 ม.ค. 61 โดยสามารถเข้าชมได้ท่ี http://oer.learn.in.th  

3.  การพัฒนาและเพิ่มจ านวน
คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร 

     ตัวชี้วัด  ได้คลังข้อมูลเพิ่มขึ้น  
           จ านวน 6 ชนิด 

1.   รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และจัดท าคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเติม 
จ านวน 6 ชนิด คือ  
   1)  กุ้งทะเล                     4)  ลิ้นจี่ 
   2)  ปลาทูน่า/ซาดีน            5)  กล้วยหอม 
   3)  หมึก                         6)  กุ้งก้ามกราม 

2.   ปรับปรุงคลังข้อมูลวิจัยการเกษตรเดิมจ านวน 21 ฐาน  ให้มีความเป็นปัจจุบัน คือ  
      1) ข้าว  2) มันส าปะหลัง  3) ยางพารา  4) กล้วยไม้  5) ไหม  6) ล าไย   

7) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  8) ปาล์มน้ ามัน  9) อ้อย  10) มะม่วง  11) ข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรเฉพาะภาคเหนือ  12) ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเฉพาะ
ภาคใต้  13) สับปะรด  14) ทุเรียน  15) มังคุด  16) เมล็ดพันธุ์พืช  17) ไก่เน้ือ  
18) ไก่ไข่  19) โคเนื้อ  20) โคนม  และ 21) สุกร     

 
3.   ตรวจสอบความถูกต้องของคลังข้อมูลเกษตรเพิ่มเติมท้ัง 6 ชนิด และน าขึ้น

เผยแพร่บน www.arda.or.th เรียบร้อยแล้ว 

100% 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศโครงการวิจัย 

    ตัวชี้วัด ไดร้ะบบสารสนเทศ 
             โครงการวิจัย  
             จ านวน 1 ระบบ 

1. ศึกษาระบบสารสนเทศโครงการวิจัยในส่วนท่ีจะพัฒนาเพิ่มเติมโดยใช้โปรแกรม 
Business Intelligence (BI) 

2. พัฒนาระบบ BI ในส่วนของ IP และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์  
3. ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์  
4. เปิดใช้ระบบ BI ในส่วนกลางของ IP และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ในระบบ EPMS 

เมื่อวันท่ี 1 มี.ค. 61 
5. น าข้อมูลบางส่วนของโครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 224 โครงการ ขึ้นเผยแพร่ท่ี 

TNRR เมื่อวันท่ี 26 มิ.ย. 61 

100% 

5.  การผลิตและเผยแพร่ Motion 
Graphic ด้านการเกษตรใน
รูปแบบเข้าใจง่าย 

    ตัวชี้วัด ได้สื่อแอนนิเมชั่น จ านวน  
   10 เรื่อง 

1. รวบรวมองค์ความรู้ทางการเกษตรเบื้องต้น จ านวน 10 เรื่องๆ ละ 2 นาที เรียบร้อย
แล้ว คือ  

1) การสืบสานและยกระดับภูมิปัญญาอาหารอีสาน Product Champion 
    สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย   
2) การพัฒนาวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารเสริมสุขภาพจากข้าวโพดม่วงพันธุ์  
    CNW 1127280   
3) แผนการวิจัยและพัฒนาการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงอย่างยั่งยืน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
4) การน าร่องการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นท่ีสูงอย่างยั่งยืน   
5) การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นท่ีสูง 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าจังหวัดพะเยา  
6) การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกในภาคเหนือตอนล่าง

เปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้   
7) การจัดการแร่ธาตุอาหารบางชนิดเบื้องต้นเพื่อส่ง เสริมการสร้างสาร  

2-อะเซทิล-1-พิวโรลีน ในพันธุ์ข้าวหอมไทย   
8) การใช้เทคโนโลยีฟองก๊าซ 1-MCP ขนาดไมโครและแผ่น 1-MCP ในการ

รักษาคุณภาพและยืดอายุปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการส่งออก   
9) การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดดีปลีด้วยเทคนิคโซลิด ดิสเพอร์ชัน

เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ปีก ส าหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตและ
ป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่า เอนเทอริติดิส ในไก่เน้ือ   

100% 

http://www.arda.or.th/


กิจกรรม/ตัวชี้วัด ความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
ร้อยละ 

ความคืบหน้า 
10) แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางอาหารของพื้นท่ีท่ีมีความ

หลากหลายภายใต้บริบทเขา  ป่ า  นา  เล กรณี ศึกษา พื้น ท่ีจั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

2.  น าองค์ความรู้เกษตรท้ัง 10 เรื่องมาสังเคราะห์ และจัดท าเป็น Motion Graphic   
 และน าขึ้นเผยแพร่บน www.arda.or.th เมื่อวันท่ี 12 มิ.ย. 61  

6. การจัดท า E-Book เพื่อเผยแพร่สู่ 
    สาธารณะ 
    ตัวชี้วัด  ได้ E-Book จ านวน 10  

    เรื่อง 

1. จัดท าเป็น E-book เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 เล่ม ดังน้ี 
1)  แม่ครัว พ่อครัวยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพเด็ก 
2)  เลือกกินอย่างปลอดภัยห่างไกลสารกันบูด 
3)  อันตรายในอาหาร  
4)  สาระความรู้ส าคัญด้านสุขาภิบาลโรงอาหาร   
5)  ในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร 
6)  ในขนมอบมีอะไร  
7)  ในน้ าหวานมีอะไร   
8)  ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไร   
9)  สีสันในอาหาร   
10) ตะลุยดิยแดนอาหารกับนักวิจัยรุ่นจิ๋ว   

2. น าขึ้นเผยแพร่บน www.arda.or.th เรียบร้อยแล้ว 

100.00% 

7. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ 
    ตัวชี้วัด  ความพึงพอใจในการ                  
              เข้าชมเว็บไซด์ ร้อยละ 80 

1. ก าหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 
2. รวบรวมข้อมูล และเสนอรูปแบบเว็บไซต์ให้กับส านักสนับสนุนงานวิจัย ส านัก

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย ร่วมกันพิจารณาเมื่อเดือน 
มี.ค.61 

3. ใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนาเว็บไซต ์
4. ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ และน าเว็บไซต์ใหม่ขึ้นเผยแพร่เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 61

โดยมีผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าชม ร้อยละ 85 

100.00% 

ผลการด าเนินงานเฉลี่ย 100.00% 
 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ของ สวก. ในปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้น  
ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ 46 กิจกรรม 80 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4 พบว่า สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานและสูงกว่า/เร็วกว่าแผนงานที่ก าหนดไว้รวม 74 ตัวชี้วัด คิด
เป็น ร้อยละ 92.50 และต่ ากว่า/ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.50 โดยตัวชี้วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีการ
ขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย เช่น จ านวนคนเข้าร่วม
ประชุมการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ ซึ่งมีจ านวนคนเฉลี่ยในการประชุม   
แต่ละครั้งต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานจากการจัดประชุมขนาดกลางที่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 30-40 คน เป็นการจัดประชุมกลุ่มเล็กแบบ Focus Group เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มละ 8-10 คน เพ่ือให้สามารถเจรจารายละเอียดการจัดท าโครงการได้เข้มข้นและมีประสิทธิภาพตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น หรือโครงการประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. ในรอบ 3 ปี 
(2558-2560) จ าเป็นต้องมีการขยายระยะเวลาด าเนินงาน เพ่ือให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม ท าให้ข้อมูลของ
การประเมินผลมีความละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน เป็นต้น  รายละเอียดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
แสดงดังตารางที่ 6  
 

ตารางที่ 6   สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 

http://www.arda.or.th/


               ณ สิ้นไตรมาส 4  
รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

(ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

(ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

(ตัวชี้วัด) 
รวม 

(ตัวชี้วัด) 
ร้อยละ 

สูงกว่า/เร็วกว่าแผน 23 5 2 15 45 56.25% 
เป็นไปตามแผน 4 2 8 15 29 36.25% 
ต่ ากว่า/ช้ากว่าแผน 1 3 - 2 6 7.50% 

รวม 28 10 10 32 80 100.00% 
 
2. การรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
สวก. ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากคณะกรรมการบริหาร สวก. 

ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 
1,193.056 ล้านบาท และแผนเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 734.656 ล้านบาท  
   ผลการ เบิกจ่ ายงบประมาณ ของ สวก .  ปี งบประมาณ 2561 (1  ตุ ลาคม 2560 –   
30 กันยายน 2561) แบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ไป 687.017 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 36.263      
ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 723.279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.45 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี 
(734.656 ล้านบาท) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7 ซึ่งผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้น      
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 96 ของแผนทั้งปี 
 
ตารางที่ 7  ผลเบิกจ่ายงบประมาณของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ 24 กันยายน 2561)  

รายการ 
แผนเบิกจ่าย 
งปม. ทั้งปี 
(ล้านบาท) 

ผลเบิกจ่ายปี 2561 (ล้านบาท) ร้อยละ 
ผลเบิกจ่าย 

เทียบแผนทั้งปี 
งปม.ใช้ไป 

(1) 
ก่อหนี้ผูกพัน 

(2) 
รวมเบิกจ่าย 

(1+2) 
1. รายจ่ายตามยุทธศาสตร ์   222.928 185.685 30.439 216.124 96.95 
2. รายจ่ายประจ า    60.960 55.598 3.927 59.525 97.65 
3. งบผูกพัน   443.068 439.956 1.897 441.853 99.73 

รวมงบประมาณ ปี 2561  
(ข้อ 1 ถึง 3) 

726.956 681.239 36.263 717.502 98.70 

4. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมป ี  7.700 5.777 - 5.777 75.04 
รวมทั้งสิ้น (ข้อ 1 ถึง 4) 734.656 687.016 36.263 723.279 98.45 

 
เมื่อพิจารณาผลเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2561 พบว่า งบผูกพัน

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.73 รองลงมาคือ รายจ่ายประจ า ร้อยละ 97.65 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 96.95  และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ร้อยละ 75.04 ตามล าดับ 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ พบว่า  
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ไป 139.020 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 

23.866 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 162.886 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
97.20 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (167.573 ล้านบาท) 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ไป 12.668 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 0.063 
ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12.732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.87 
ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (13.009 ล้านบาท) 



(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ไป 16.876 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 4.118 
ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 20.994 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.35 
ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (22.017 ล้านบาท) 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ไป 17.121 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 2.392 
ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 19.512 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.98 
ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (20.329 ล้านบาท) ดังรายละเอียดในรูปภาพที่ 1 

 
 
ร้อยละ 
ผลเบิกจ่ายรวม 
เทียบแผนทั้งปี 

97.20 97.87 95.35 95.98 96.95 

 

รูปที่ 1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561  
 
 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักและด้านการเงิน 
3.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 ณ       

สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) สวก. ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 303 
โครงการ งบประมาณรวม 631.634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.88 ของแผนทั้งปี (620 ล้านบาท) ซึ่งสามารถ
อนุมัติได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2561 คือ 620 ล้านบาท โดยมีทุนวิจัยสนับสนุนในรูปแบบ     
In-Cash จากภาคเอกชนในงานวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและ
การค้า และงานวิจัยกลุ่ม Food Valley รวม 4.293 ล้านบาท 
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(ข้อมูล ณ 24 ก.ย. 61) 



(2) การบริหารจัดการโครงการวิจัยและการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) สวก. สามารถผลักดันผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จ านวน 116 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 232.00 ของ
แผนงานทั้งปี (50 โครงการ) และมีการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยการเกษตร 
จ านวน 73 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 214.71 ของแผนงานทั้งปี (34 ค าขอ) ซึ่งผลการด าเนินงาน สามารถด าเนินงาน
ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก  

(3) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ไป 139.020   
ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 23.866 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 162.886 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 97.20 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (167.574 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2561 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 96 ของแผนทั้งปี  

 
2) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 

(1) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) พบว่า สวก. ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยการเกษตร จ านวน 56 ทุน/โครงการ/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 105.66 ของแผนงานทั้งปี (53 ทุน/
โครงการ/หลักสูตร) ประกอบด้วย การสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี 
15 ทุน ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 8 ทุน ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 14 ทุน  
ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย 5 โครงการ และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 14 
หลักสูตร ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด แต่มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนที่ตั้งไว้ คือ การสนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายเนื่องจากมีผู้สมัครของรับทุนดังกล่าวจ านวน 15 ราย แต่มีผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติและเกณฑ์
ที่ก าหนดเพียง 8 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนด (10 ทุน) และการจัดฝึกอบรมไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัด กษ. ยื่นข้อเสนอให้ สวก. จัดฝึกอบรมรวม 5 หลักสูตร แต่ผ่านการ
พิจารณาเพียง 2 หลักสูตร เพราะหัวข้อการฝึกอบรมที่เสนอขอมาเป็นภารกิจพ้ืนฐานของแต่ละหน่วยงาน มิใช่
หลักสูตรเฉพาะทางที่หน่วยงานไม่สามารถจัดฝึกอบรมเองได้ โดยผลการจัดฝึกอบรมในภาพรวมจ านวน 14 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของแผนที่ก าหนด (16 หลักสูตร) ทั้งนี้ สวก. ได้สนับสนุนทุนน าเสนอผลงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศ และการสร้างทีมวิจัยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีผู้สนใจขอสมัครรับทุนดังกล่าวเป็นจ านวน
มาก โดยสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศจ านวน 14 ทุน คิดเป็นร้อยละ 140 ของแผนที่ก าหนด 
(10 ทุน) และทุนการพัฒนาทีมวิจัยจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 250 ของแผนที่ก าหนด (2 โครงการ)  

(2) สวก. ได้มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบ
ถึงผลที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามให้แก่บุคลากรและผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งผลการติดตาม พบว่า มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ผ่านการรับทุนพัฒนาบุคลากร และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสายงานของตนเอง จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.43  
ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเสร็จสิ้นการฝึกอบรมที่ตอบรับแบบสอบถามทั้งหมด (46 ราย) 

(3) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ไป 12.668     
ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 0.063 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12.732 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 97.87 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (13.009 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2561 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 96 ของแผนทั้งปี 

 
3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร  



(1) การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ ผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) พบว่า สวก. 
ด าเนินงานตามกระบวนงาน/ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนงานของแต่ละกิจกรรม โดยมีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงานทั้งปี 

(2) การเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการเกษตรและผลการด าเนินงานต่างๆ สวก. ควรให้
ความส าคัญในการน าผลงานต่างๆ มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น รวมทั้ง น าเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่างๆ 
มาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่แพร่หลาย เกิดการใช้ประโยชน์ และสอดรับกับนโยบายยุค
ดิจิทัลของประเทศด้วย 

(3) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ไป 16.876     
ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 4.118 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 20.994 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 95.35 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (22.017 ล้านบาท) ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2561 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 96 ของแผนทั้งปีเล็กน้อย  

 
4) ด้านการบริหารจัดการภายใน  

(1) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร 
ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดท าแผนงานตามยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของ สวก. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในของ สวก. การพัฒนาระบบคุณภาพการด าเนินงาน การบริหารจัดการเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางการเงินของ สวก. เป็นต้น ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2561) พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ มีเพียงกิจกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. ในรอบ 3 ปี (2558-2560) ที่มีการขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการ    
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้ละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้เสร็จสิ้นภายใน
ปีงบประมาณ 2561 

(2) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ไป 17.121     
ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 2.392 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 19.512 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 95.98 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี (20.329 ล้านบาท) ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2561 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 96 ของแผนทั้งปี 

 

ทั้งนี้ ในส่วนของรายรับ สวก. ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวน 
533.80 ล้านบาท ผลการด าเนินงานปี 2561 สวก. มีรายรับรวมทั้งสิ้น จ านวน 679.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
127.33 ของแผนที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 8  
 
ตารางท่ี 8 รายรับ สวก. ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ 18 กันยายน 2561) 

ล าดับ รายการ 
ประมาณการรายรับ 

(ล้านบาท) 
รายรับ ณ สิ้น Q4 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1 รายรับจากหน่วยงานภายนอก  
(การบริหารจัดการโครงการวิจัยจาก วช.  
และการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน) 

500.00 637.50 127.50 

2 รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก 24.00 23.92 99.67 
3 รายรับจากการอนุญาตใช้สิทธิและผลผลิตจาก 8.00 16.05 200.63 



โครงการวิจัย 
4 รายรับจากการฝึกอบรม 1.80 2.24 124.44 

รวม 533.80 679.71 127.33 
 
 

3.2 วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
จากผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักและด้านการเงินที่ได้มีการติดตามและประเมินผล 

สามารถสรุปสาเหตุและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  9  สาเหตุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

พันธกิจที่ 1  
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสนับสนุนทุน
วิจัยด้านการเกษตร
อย่างมีประสิทธิผล 

1. โครงการวิ จั ยที่ ไ ด้ รั บการ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ 
ยั ง ค ง ต้ อ ง มี ก า ร ป รั บ แ ก้
เอกสารและงบประมาณต่างๆ 
ก่อนจะขออนุมัติจัดท าสัญญา
จาก ผอ.สวก. และเบิกจ่าย
งวดแรกได้  ซึ่ ง ในขั้นตอน
ดั ง ก ล่ า ว จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้
ระยะเวลา  

2. เมื่อยังไม่มีการจัดท าสัญญา 
ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 

3. โครงการที่ได้รับการอนุมัติทุน
วิจัยในไตรมาส 3-4 ยังต้องมี
การปรับงบประมาณโครงการ
ให้สอดคล้องกับระเบียบต่างๆ 
ท าให้สามารถจัดท าสัญญาได้
เพียงบางส่วน ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณมีความ
ล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 

1. เร่งรัดการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ 
จัดท าสัญญาสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณโครงการงวด
ที่ 1 ได้ตามแผนท่ีก าหนด   

2. ควบคุมระยะเวลาด าเนินงานหลังจากการ
อนุมัติทุนวิจัยให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 
ISO 9001 และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดทีมงานเพื่อเร่งรัดและติดตามการ
ด าเนินงานโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อให้การ
ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการวิจัย เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

  4. งานวิจัยด้ านการเกษตรมี
ข้อจ ากัดด้านฤดูการผลิตและ
ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน ส่งผลให้งานวิจัย
บ า ง ส่ ว น  ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานที่
ก าหนด 

 



พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
พันธกิจที่ 2  
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนา
บุคลากรด้านการ
วิจัยการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพนักวิจัยใน
การผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

1. ผู้ขอรับทุนสนใจในทุนบาง
ประเภทสูงเกินเป้าหมายที่วาง
ไว้ ในขณะที่ทุนบางประเภทมี
ผู้สนใจน้อย 

2. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด  

1. ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการสนับสนุนทุน
แต่ละประเภทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และให้สอดคล้องกับความสนใจ
ของผู้รับทุนในปัจจุบัน 

2. ควรวางแผนและขออนุมัติหลักสูตรการ
ฝึกอบรมต่างๆ ในภาพรวมประจ าปีที่
ชั ด เ จนตั้ ง แต่ ต้ นปี งบประมาณ และ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ 
ให้กับผู้ที่สนใจมากยิ่งข้ึน 

3. ควบคุมและติดตามการด าเนินงาน  เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรต่างๆ ในการพัฒนานักวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

4. ติดตามและประเมินผลผู้รับทุนที่น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

5. ติดตามการเบิกจ่ ายงบประมาณของ
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด 

พันธกิจที่ 3  
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การวิจัย
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการ
และสื่อสารองค์
ความรู้ด้วยนวตักรรม
สารสนเทศ 

1. การบูรณาการข้อมูลด้านการ
วิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มี
ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล แ ต่ ล ะ
หน่วยงานท่ีแตกต่างกัน ส่งผล
ให้ต้องใช้ระยะเวลาและความ
ร่วมมือในการตรวจสอบความ
ถูกต้ องและครบถ้ วนของ
ข้อมูลร่วมกันค่อนข้างมาก  

2. องค์ความรู้ด้านการเกษตร 
และผลงานต่างๆ ของ สวก. 
ยังมีการเผยแพร่ในวงจ ากัด 
 

1. วางกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
คลังข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับการขับเคลื่อน  
เชิงนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง 

2. เผยแพร่ผลงานที่แล้วเสร็จให้เกิดประโยชน์
มากขึ้น ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่แพร่หลาย 
เกิดการใช้ประโยชน์มากขึ้น 

3. ติดตาม การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณของกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศด้าน
การบริหารการวิจยั
การเกษตร 

1. ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
เบิ กจ่ า ย งบประมาณ บา ง
กิจกรรมยั ง ไม่ เป็น ไปตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว้ 

1. ติดตาม การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณของกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนด 

 
4. ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ในปีงบประมาณ 2561 สวก. มีตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัดหลัก       

17 ตัวชี้วัดย่อย ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน สวก. ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4     
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) สามารถสรุปความคืบหน้าได้ดังตารางที่ 10 

 
 

 



 

 

ตารางที ่10  ผลการด าเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชนของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

ร้อยละ 
ผลเทียบแผน 

1. Functional 
Base 

1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน
ของ สวก. 

   

 1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 600 ล้านบาท 1,176.69 ล้านบาท 196.12 
  1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม 300 ครัวเรือน 990 ครัวเรือน 300.00 
  1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้ เพื่อลดภาระ

งบประมาณภาครัฐ 
118.50 ล้านบาท 133.15 ล้านบาท 112.36 

 1.2 ผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนได้มีการน าไปใช้ประโยชน์    
  1.2.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนได้มีการน าไปใช้

ประโยชน์ 
55 โครงการ/

สัญญา 
76 โครงการ/

สัญญา 
138.18 

  1.2.2 สัดส่วนงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัยที่
แล้วเสร็จทั้งหมด 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 43.14 431.40 

 1.3 ความส าเร็จของการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
ตามความต้องการเร่งด่วนภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร
วิจัย กษ. 

   

  1.3.1 ด้านการให้ทุน 5 ด้าน 7 ด้าน 140.00 
  1.3.2 จ านวนทุน 33 ทุน (คน) 50 ทุน (คน) 151.52 
  1.3.3 สัดส่วนผู้รับทุนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสายงาน

ในช่วงเวลาที่ก าหนดเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา/
เสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.43 100.54 

 1.4 การเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
การเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ 

   

  1.4.1 ร้อยละของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการ
เข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
การเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ 

600,000 IP 601,831 IP 100.31 

  1.4.2 สัดส่วนจ านวน IP ของผู้ใช้บริการนานกว่า 30 
วินาที เทียบกับจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมใน
การเข้าใช้บริการทั้งหมด 

ร้อยละ 10 
(60,000 IP) 

ร้อยละ 11.93 
(71,773 IP) 

119.30 

2. Agenda 
Base 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน    
 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 

  2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อประเด็น
สถานการณ์ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 

3. Area Base 
 

ไม่มี - -  

4. Innovation 
Base 

4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ 

ร้อยละ 80 และ
องค์การมหาชน
เสนอรายงานผล

ร้อยละ 87.40 109.25 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

ร้อยละ 
ผลเทียบแผน 

การปรับปรุงงาน
ตามผลการส ารวจ
ของปีงบประมาณ 

2560 ต่อ
คณะกรรมการ 
องค์การมหาชน

ภายใน
ปีงบประมาณ 

2561 
 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ   เป้าหมายตามมติ

คณะรัฐมนตร ี
(ร้อยละ 96) 

ร้อยละ 99 103.13 

 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  4.0000 คะแนน 4.9750 คะแนน 124.38 
 4.4 การพัฒนาระบบคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการด้านการวิจัยการเกษตรของประเทศสู่
มาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 : 2015 

ได้รับการรับรอง 
1 ระบบ/ขอบข่าย 

ได้รับการรับรอง 
3 ระบบ/ขอบข่าย 

300.00 

5. Potential 
Base 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากร  

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 100.00 

 

ในส่วนของตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) สวก. ได้ด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าว โดยประกอบด้วยกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อน 5 ด้าน จ านวน 22 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 
2560 – 30 กันยายน 2561) สามารถสรุปความคืบหน้าได้ดังตารางที่ 11 

 

 

 

 

ตารางที ่11  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด  
(Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565) ปีงบประมาณ 2561 

ประเด็นการพัฒนา/กลยุทธ์การขบัเคลื่อน เป้าหมายปี 2561 
ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

% 
ผลเทียบ

แผน 
1. ด้านโครงสร้าง เพื่อเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
  1.1 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ก าหนดรายละเอียดภาระ

งานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน (Functional 
ปรับโครงสร้างองค์กรตาม

แผนงานและระยะเวลาที่ก าหนด 
ด าเนินการตามแผน 

ร้อยละ 100 
100.00 



ประเด็นการพัฒนา/กลยุทธ์การขบัเคลื่อน เป้าหมายปี 2561 
ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

% 
ผลเทียบ

แผน 
   Descriptions) และแตล่ะต าแหนง่งาน (Job 

Descriptions) ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  

2. ด้านกระบวนงาน/การบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการให้บริการ  
  2.1 องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization) 
    

    2.1.1 การพัฒนาระบบคณุภาพและประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการด้านการวิจยัการเกษตรของ
ประเทศสู่มาตรฐานสากล  

โดยได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานสากล 1 ระบบ/

ขอบข่าย 

โดยได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานสากล 3 ระบบ/

ขอบข่าย 

300.00 

    2.1.2 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการคุณภาพ
งานวิจัย (R&D Quality Management 
System)  

สามารถผลักดันและสร้างมลูค่า
ผลกระทบจากการตอบโจทย์ที่
ส าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศจ านวน 

1.0 เท่า 

1.62 เท่า 
(มูลค่าผลกระทบ  

1,176.69 ลบ. เทียบกับ 
แผนเบิกจ่าย 726.96 ลบ.) 

162.00 

  
  
  

  2.1.3 การพัฒนาและปรับปรุงบริบทส าหรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Enhance & Improve 
Technology Transfer Ecosystem)  

ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 30 ค าขอ 

ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 73 ค าขอ 

243.33 

 ผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจัย
ให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ  

10 โครงการ 

ผลักดันนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยใหเ้กิดการลงทุนใน

ธุรกิจ 14 โครงการ 

140.00 

 ผลักดันการขึ้นทะเบยีน
ผลิตภณัฑ์/ขึ้นทะเบียนบัญชียา
หลักแห่งชาติ/เข้าสู่มาตรฐานท่ี

ก าหนด อาทิ อย. มอก. 
IFOAM ฯลฯ 5 ผลติภณัฑ ์

ผลักดันการขึ้นทะเบยีน
ผลิตภณัฑ์/ขึ้นทะเบียนบัญชียา
หลักแห่งชาติ/เข้าสู่มาตรฐานท่ี

ก าหนด อาทิ อย. มอก. 
IFOAM ฯลฯ 10 ผลิตภัณฑ ์

200.00 

  2.2 องค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and 
Connected Agency) 

จ านวนพันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศในการบูรณาการ
ข้อมูลวิจัยด้านการเกษตรผ่าน

ระบบ Data Sharing  
5 องค์กร 

จ านวนพันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศในการบูรณาการ
ข้อมูลวิจัยด้านการเกษตรผ่าน

ระบบ Data Sharing  
13 องค์กร 

260.00 

    2.2.1 บูรณาการทรัพยากร/บุคลากรวจิัยโดยใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

 

    2.2.2 การใช้/แลกเปลี่ยน/แบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน (Data Sharing across 
public agency) 

 

  2.3 องค์กรที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและ
เข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก (Citizen Centric 
and Service Oriented Agency) โดยการน าระบบ 
Data Analytic หรือระบบ AI (Artificial Intelligence) 
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

1 Application 1 Application 100.00 

  2.4 การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานขององค์กร 

1 Software/Application 1 Software/Application 100.00 

3. ด้านกฎหมาย    
  3.1 การปรับปรุงกฎระเบียบองค์กรใหส้ามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิผลและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
ทบทวนกฎระเบียบ 1 ฉบับ ทบทวนกฎระเบียบ 2 ฉบับ 200.00 

4. ด้านบุคลากร เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร สวก.    



ประเด็นการพัฒนา/กลยุทธ์การขบัเคลื่อน เป้าหมายปี 2561 
ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

% 
ผลเทียบ

แผน 
  4.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง (Human Resource Development) 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 125.00 

  4.2 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้สหสาขาวิชา เพื่อ
สร้างความคล่องตัวและเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน 

ร้อยละ 5 ของจ านวนพนักงาน 
มีการหมุนเวียนงาน 

ร้อยละ 7.79 ของจ านวน
พนักงานมีการหมุนเวียนงาน 

155.80 

  4.3 การพัฒนากลุ่มพนักงาน Core Business จ านวนโจทย์วิจัย/ข้อเสนอ
โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 ที่มีนักวิเคราะห ์สวก. 
ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ 

 

จ านวนโจทย์วิจัย/ข้อเสนอ
โครงการ ร้อยละ 34.30 

มีนักวิเคราะห์ สวก. 
ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ 

171.50 

  4.4 การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทลัของพนักงานทุกระดับ     
    4.4.1 จ านวนบุคลากร สวก. ได้รับการประเมินผล

สมรรถนะดจิิทัล 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 94.81 135.44 

  4.4.2 การพัฒนาความรูด้้านดิจิทลัของบุคลากร สวก. ร้อยละ 80 ร้อยละ 92.86 116.08 
  4.5 การบริหารและพัฒนาบุคลากรใหส้ามารถท างานไดสู้ง

กว่ามาตรฐาน (baseline) 
จ านวนพนักงาน >ร้อยละ 70 

มีผลการปฏิบตัิงานสูงกว่า
มาตรฐาน (baseline) 

จ านวนพนักงานร้อยละ 98.63 
มีผลการปฏิบตัิงานสูงกว่า

มาตรฐาน (baseline) 

140.90 

5. ด้านธรรมาภิบาล เพื่อการส่งเสรมิธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  5.1 ก าหนดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

หน่วยงาน (Good Governance)  
จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง จัดฝึกอบรม 3 ครั้ง 300.00 

  5.2 การป้องกันและปราบปรามการทจุริต ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปี อาท ิการเสรมิสร้างค่านยิมการรักษาวินัยและ
การต่อต้านการทุจรติ การบรหิารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต และ
การยกระดับเจตจ านงและสกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของ สวก. 
ร้อยละ 90 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของ สวก. 
ร้อยละ 100 

111.11 

  5.3 การมีระบบตดิตามตรวจสอบได้ และมีการท างาน
ตามล าดับ (First In – First Out) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 91.97 114.96 

6. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ  
  6.1 การควบคุมอัตราก าลังให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 1. 82 อัตรา 

2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ไม่เกินร้อยละ 30 

1. 82 อัตรา 
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  

ร้อยละ 7.25 

413.79 

  6.2 ความสามารถในการลดการใช้เงินทุน สวก. โดยการ
แสวงหาเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก และลดการใช้
เงินทุน สวก. เทียบกับกรอบงบประมาณประจ าปี โดย
ไม่ลดเป้าหมายและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 11.23 224.60 

      

  6.3 การเสาะหาพันธมติรทั้งในและต่างประเทศ ในการ 
บูรณาการด้านการวิจัยการเกษตรเพื่อสนับสนุนทุน     
ทั้งในรูปแบบ In-cash และ In- kind 

จ านวนองค์กร (สะสม) ที่ร่วม 
เป็นพันธมิตรในการสนับสนุน 

การวิจัยด้านการเกษตรในทุกมิติ 
5 องค์กร 

จ านวนองค์กร (สะสม) ที่ร่วม
เป็นพันธมิตรในการสนับสนุน
การวิจัยด้านการเกษตรในทุก

มิติ 27 องค์กร 

540.00 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 



ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือทราบและขอข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

 
มติที่ประชุม 



หน่วย : ล้านบาท

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวดั หน่วย
เป้าหมาย

ทัง้ปี
ผลงานสะสม

ทัง้ปี

ผลงานสะสมทัง้ปี เทยีบ
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1) การสนับสนุนทุนวิจัย สวก. หรือ
แหล่งทุนภายนอก

จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัย สวก./วช. (2559-61) ล้านบาท 620.000 631.634 101.88 สูงกว่าแผน 139.062 115.285 20.419 135.704 139.062 97.59% 100.00%

2) การบริหารจัดการโครงการวิจัย
ทุน สวก.

ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 78.66 81.94 สูงกว่าแผน 2.385 2.265 0.104 2.370 2.385 99.36% 100.00%

3) การบริหารจัดการโครงการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกอืน่ๆ

ร้อยละผลเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 78.26 81.52 สูงกว่าแผน 13.262 11.253 0.846 12.099 13.262 91.23% 100.00%

จ านวนโครงการวิจัยเชงินโยบาย/สาธารณะที่ได้รับการ
ติดตาม

โครงการ 20 30 150.00 สูงกว่าแผน 0.188 0.187 0.000 0.187 0.188 99.62% 100.00%

จ านวนโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพการใช้
ประโยชน์เชงิสาธารณะ/นโยบาย

โครงการ 20 42 210.00 สูงกว่าแผน

จ านวนโครงการวิจัยเชงิพาณิขย์ที่ได้รับการติดตาม โครงการ 20 46 230.00 สูงกว่าแผน 0.027 0.022 0.000 0.022 0.027 82.43% 100.00%

จ านวนโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพการใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชย์

โครงการ 20 28 140.00 สูงกว่าแผน

จ านวนการเปิดตัวเทคโนโลยี คร้ัง 2 3 150.00 สูงกว่าแผน 2.107 1.893 0.195 2.089 2.107 99.14% 100.00%
จ านวนการอบรมถา่ยทอดความรู้ คร้ัง 6 21 350.00 สูงกว่าแผน
จ านวนการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย คร้ัง 4 7 175.00 สูงกว่าแผน
จ านวนเล่มเอกสาร/ส่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ชิน้ 8 96 1200.00 สูงกว่าแผน

จ านวนโครงการวิจัยเชงินโยบาย/สาธารณะที่มีการน าไปใช้
ประโยชน์

โครงการ 25 40 160.00 สูงกว่าแผน

จ านวนการจัดกจิกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี คร้ัง 4 6 150.00 สูงกว่าแผน 1.567 1.068 0.488 1.557 1.567 99.34% 100.00%

จ านวนโครงการวิจัยเชงิพาณิชย์ที่มีการน าไปใชป้ระโยชน์ โครงการ 25 76 304.00 สูงกว่าแผน

8) การคุ้มครองและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

จ านวนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศ ค าขอ 34 79 232.35 สูงกว่าแผน 0.463 0.162 0.297 0.458 0.463 99.00% 100.00%

จ านวนการจัดประชมุ คร้ัง 12 13 108.33 สูงกว่าแผน 0.736 0.734 0.000 0.734 0.736 99.79% 100.00%

ร้อยละการรับรองรายงานการประชมุ ร้อยละ 100 100 100.00 เป็นไปตามแผน

จ านวนคร้ังในการจัดกจิกรรม คร้ัง 4 5 125.00 สูงกว่าแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ังงบฯ ไม่มีการต้ังงบฯ

จ านวนคนเขา้ร่วมต่อคร้ัง คน/คร้ัง 35 10.40 29.71 ต่ ากว่าแผน

จ านวนขอ้เสนอโครงการที่มีการพฒันาร่วมกนั โครงการ 3 3 100.00 เป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่ 1-4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

9) การประชมุคณะอนุกรรมการ
ผลักดันผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์และ
คณะท างานต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง

6) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชงินโยบาย/สาธารณะ

10) การสร้างเครือขา่ยความเชือ่มโยง
ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ 
"โครงการวิจัยเพื่อภาคธุรกจิ" (Business
 Club)

4) การติดตามและประเมินผลโครงการ
เชงินโยบาย/สาธารณะ

5) การติดตามและประเมินผลโครงการ
เชงิพาณิชย์

7) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชย์
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11) การสร้างและบริหารจัดการความ
ร่วมมือระหว่าง สวก. กบัหน่วยงาน

จ านวนคร้ังการจัดพธีิลงนาม MOU คร้ัง 2 5 250.00 สูงกว่าแผน 0.100 0.031 0.000 0.031 0.100 31.22% 100.00%

การจัดประชมุหารือ/ทบทวนแผนกจิกรรมความร่วมมือกบั
หน่วยงานที่มี MOU

คร้ัง 5 5 100.00 เป็นไปตามแผน

เอกสารลงนาม MOU ฉบับ 2 5 250.00 สูงกว่าแผน

สรุปแผนกจิกรรมความร่วมมือโดยการประชมุหารือ/
ทบทวนกบัหน่วยงานที่มี MOU

รายงาน 1 1 100.00 เป็นไปตามแผน

จ านวนการจัดงาน/นิทรรศการ คร้ัง 6 19 316.67 สูงกว่าแผน 5.360 4.953 0.377 5.330 5.360 99.45% 100.00%

จ านวนผลงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ที่จัดส่งประกวด ชิน้ 3 9 300.00 สูงกว่าแผน

13) การประเมินผลประโยชน์จาก รายงานการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย รายงาน 1 1 100.00 เป็นไปตามแผน 2.153 1.010 1.139 2.149 2.153 99.81% 100.00%
14) การบริการหลังการถา่ยทอด
เทคโนโลยี

จ านวนโครงการที่ได้ติดตาม โครงการ 15 22 146.67 สูงกว่าแผน 0.164 0.155 0.000 0.155 0.164 94.27% 100.00%

167.574 139.020 23.866 162.886 167.574 97.20% 100.00%

15) การสนับสนุนทุนปริญญาเอกเฉลิม
พระเกยีรติทรงครองราชย์ 70 ปี

จ านวนทุนที่สนับสนุน ทุน 15 15 100.00 เป็นไปตามแผน 0.029 0.029 0.000 0.029 0.029 99.90% 100.00%

จ านวนทุนที่สนับสนุน ทุน 10 8 80.00 ต่ ากว่าแผน 4.694 4.693 0.000 4.693 4.693 99.99% 99.99%

สร้างทีมวิจัย โครงการ 2 5 250.00 สูงกว่าแผน

17) การสนับสนุนทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

จ านวนทุนที่สนับสนุน ทุน 10 14 140.00 สูงกว่าแผน 1.889 1.889 0.000 1.889 1.889 100.00% 100.00%

18) การจัดฝึกอบรม จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร 16 14 87.50 ต่ ากว่าแผน 3.440 3.181 0.015 3.196 3.196 92.90% 92.90%

การขยายระยะเวลาการศึกษา ทุน 4 23 575.00 สูงกว่าแผน 2.765 2.765 0.000 2.765 2.765 99.98% 99.98%

การสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือเขา้ร่วม
ประชมุสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

ทุน 1 0 0.00 ต่ ากว่าแผน

การจัดประชมุคณะท างานเกีย่วกบัการให้ทุนพฒันา
บุคลากรวิจัย

คร้ัง 16 16 100.00 เป็นไปตามแผน 0.192 0.112 0.048 0.160 0.192 83.31% 100.00%

การประชาสัมพนัธ์การให้ทุนพฒันาบุคลากรต่างๆ คร้ัง 2 14 700.00 สูงกว่าแผน

การติดตามความกา้วหน้าหลังส าเร็จการศึกษา คร้ัง 1 2 200.00 สูงกว่าแผน

13.009 12.668 0.063 12.732 12.764 97.87% 98.11%

21) การพฒันาระบบศูนย์กลางขอ้มูล
การวิจัยการเกษตรของประเทศ

จ านวนระบบศูนย์กลางขอ้มูล ระบบ 1 1 100.00 เป็นไปตามแผน 7.520 7.518 0.001 7.519 7.520 99.98% 100.00%

22) ส่งเสริมเครือขา่ยความร่วมมือเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตรด้วย ICT

จ านวนเครือขา่ยความร่วมมือ ชิน้งาน 1 1 100.00 เป็นไปตามแผน 0.006 0.006 0.000 0.006 0.006 100.00% 100.00%

23) การพฒันาและเพิ่มจ านวน
คลังขอ้มูลวิจัยการเกษตร

จ านวนคลังขอ้มูลที่เพิ่มขึน้ ชนิด 6 6 100.00 เป็นไปตามแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ังงบฯ ไม่มีการต้ังงบฯ

24) ปรับปรุงและพฒันาระบบ
สารสนเทศโครงการวิจัย

จ านวนระบบสารสนเทศโครงการวิจัย ระบบ 1 1 100.00 เป็นไปตามแผน 0.016 0.016 0.000 0.016 0.016 100.00% 100.00%

25) การผลิตและเผยแพร่ motion 
graphic ด้านการเกษตรในรูปแบบ
เขา้ใจง่าย

จ านวนส่ือแอนนิเมชัน่ เร่ือง 10 10 100.00 เป็นไปตามแผน 0.198 0.198 0.000 0.198 0.198 100.00% 100.00%

รวมงบประมาณยทุธศาตรท์ี ่2 (2 กลยทุธ์ 6 กิจกรรม 10 ตัวช้ีวดั)

รวมงบประมาณยทุธศาตรท์ี ่1 (6 กลยทุธ์ 14 กิจกรรม 28 ตัวช้ีวดั)

19) การส่งเสริมผู้รับทุนให้ส าเร็จ
การศึกษา

20) การบริหารจัดการและส่งเสริมการ
ให้ทุนพฒันาบุคลากร พร้อมติดตาม
ความกา้วหน้าของผู้รับทุนพฒันา
บุคลากรวิจัย

12) การจัดแสดงนิทรรศการและส่งผล
งานเขา้ร่วมประกวด

16) การสนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือ

ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
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26) การจัดท า E-Book เพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะ

จ านวน E-Book เร่ือง 10 10 100.00 เป็นไปตามแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ังงบฯ ไม่มีการต้ังงบฯ

27) การปรับปรุงและพฒันาเว็บไซด์ ร้อยละความพงึพอใจการเขา้ชมเว็บไซด์ ร้อยละ 80 85 106.25 สูงกว่าแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ังงบฯ ไม่มีการต้ังงบฯ

28) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผ่าน
การจัดกจิกรรมและการจัดนิทรรศการ

จ านวนการจัดกจิกรรมและนิทรรศการ คร้ัง 10 25 250.00 สูงกว่าแผน 7.089 6.987 0.020 7.006 7.089 98.83% 100.00%

29) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ชอ่งทางส่ือ (Media) ต่างๆ

จ านวนชอ่งทางส่ือ (Media) ที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ชอ่งทาง 4 4 100.00 เป็นไปตามแผน 5.872 0.894 4.052 4.946 5.872 84.23% 100.00%

30) การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และ
การสร้างความมีส่วนร่วม และการ
บริหารความสัมพนัธ์ภาคีเครือขา่ย ผ่าน
การจัดกจิกรรมต่างๆ

จ านวนกจิกรรม คร้ัง 12 12 100.00 เป็นไปตามแผน 1.316 1.257 0.046 1.303 1.316 99.01% 100.00%

22.017 16.876 4.118 20.994 22.017 95.35% 100.00%

31) การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ

ร้อยละของบุคลากรตามอตัราก าลัง ร้อยละ 80 95.12 118.90 สูงกว่าแผน 0.074 0.074 0.000 0.074 0.074 99.94% 100.00%

ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร
ปี 2561

ร้อยละ 80 177.00 221.25 สูงกว่าแผน 6.077 5.884 0.016 5.900 6.077 97.09% 100.00%

ร้อยละของความส าเร็จการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร
5 ปี (2561-2565)

ร้อยละ 100 100 100.00 เป็นไปตามแผน

33) การประชมุเพื่อบริหารงานบุคลากร จ านวนคร้ังในการจัดประชมุต่างๆ คร้ัง 23 35 152.17 สูงกว่าแผน 0.712 0.632 0.065 0.697 0.712 97.92% 100.00%

การรายงานผลการปฏับัติงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

คร้ัง 4 4 100.00 สูงกว่าแผน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ังงบฯ ไม่มีการต้ังงบฯ

การรายงานผลการปฏับัติงานด้านป้องกนัและปราบปราม
ทุจริต

คร้ัง 4 4 100.00 สูงกว่าแผน

35) การเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบ IT

ร้อยละการจัดหาคอมพวิเตอร์ให้เพยีงพอต่อการใชง้านของ
เจ้าหน้าที่

ร้อยละ 100 100 100.00 เป็นไปตามแผน 5.748 5.583 0.162 5.745 5.748 99.94% 100.00%

36) ทบทวนแกไ้ขขอ้บังคับ ระเบียบ 
สัญญา ให้มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ ขอ้บังคับ สัญญา เร่ือง 3 10 333.33 สูงกว่าแผน 0.092 0.066 0.000 0.066 0.092 71.64% 100.00%

แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปี 2561 ฉบับ 45 45 100.00 เป็นไปตามแผน 0.064 0.061 0.000 0.061 0.064 95.88% 100.00%

ค ารับรองการปฏิบัติงานของ สวก. ประจ าปี 2560 ฉบับ 20 20 100.00 เป็นไปตามแผน

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับ 4 เล่ม 500 500 100.00 เป็นไปตามแผน

ติดตามและรายงานผการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของ สวก.

คร้ัง 4 4 100.00 เป็นไปตามแผน 0.411 0.333 0.033 0.366 0.411 88.93% 100.00%

รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจและขอ้เสนอแนะเพื่อ
การพฒันางานยุทธศาสตร์ วางแผนและงบประมาณ

รายงาน 1 1 100.00 เป็นไปตามแผน

รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมบทสรุปผู้บริหาร รายงาน 1 0 0.00 ต่ ากว่าแผน 2.380 0.496 1.840 2.336 2.336 98.15% 98.15%

แนวทางการพฒันาปรับปรุงองค์กรได้รับความเห็นชอบจาก
 คกก.บริหาร สวก.

รายงาน 1 0 0.00 ต่ ากว่าแผน

รวมงบประมาณยทุธศาตรท์ี ่3 (4 กลยทุธ์ 10 กิจกรรม 10 ตัวช้ีวดั)

32) การพฒันาบุคลากรส านักงาน
พฒันาการวิจัยการเกษตร

34) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกนัและปราบปรามทุจริต

37) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน
 งบประมาณ และตัวชีวั้ดของ สวก.

38) การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ สวก.

39) การประเมินผลการด าเนินงานของ 
สวก. ในรอบ 3 ปี (2558-2560)



ช่ือโครงการ/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวดั หน่วย
เป้าหมาย

ทัง้ปี
ผลงานสะสม

ทัง้ปี

ผลงานสะสมทัง้ปี เทยีบ
แผนทัง้ปี
คิดเป็น %

สถานะ
ณ สิน้ Q4

แผนเบิกจา่ย
งบประมาณ

งปม.ใช้ไป
ณ 24 ก.ย. 61

ก่อหน้ีผูกพัน
ณ 24 ก.ย. 61

รวมผลเบิกจา่ย
งบประมาณ

ณ 24 ก.ย. 61

รวมผลเบิกจา่ย
ตามผลงาน

ณ 24 ก.ย. 61

%เทยีบแผน
เบิกจา่ยทัง้ปี

%ผลเบิกจา่ย
ตามผลงาน

เทยีบแผนทัง้ปี

รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
รายไตรมาส

คร้ัง 4 4 100.00 เป็นไปตามแผน 0.066 0.057 0.007 0.064 0.066 96.29% 100.00%

ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ความเส่ียง

ร้อยละ 80 163 203.13 สูงกว่าแผน

รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ รายงาน 1 1 100.00 สูงกว่าแผน 0.766 0.765 0.000 0.765 0.766 99.82% 100.00%

ร้อยละผลส ารวจความพงึพอใจ ร้อยละ 80 87 109.25 สูงกว่าแผน

จ านวนการ Internal Audit คร้ัง 2 2 100.00 เป็นไปตามแผน 0.492 0.255 0.237 0.492 0.492 99.97% 100.00%

จ านวนการตรวจติดตามการรักษาระบบ คร้ัง 1 1 100.00 เป็นไปตามแผน

จ านวนการอบรมระบบบริหารจัดการ ISO/การ Maintain 
ระบบบริหาร

คร้ัง 1 2 200.00 สูงกว่าแผน

การจัดประชมุเพื่อบริหารการด าเนินงานภายในส านักงาน คร้ัง 10 12 120.00 สูงกว่าแผน 1.914 1.685 0.000 1.685 1.914 88.04% 100.00%

ร้อยละความพงึพอใจในการจัดประชมุ ร้อยละ 80 89 110.94 สูงกว่าแผน

การเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน คร้ัง 4 4 100.00 เป็นไปตามแผน 0.324 0.288 0.000 0.288 0.324 88.95% 100.00%

รายงานผลการด าเนินงานในรายงานประจ าปี สวก. คร้ัง 1 1 100.00 เป็นไปตามแผน

การเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 คร้ัง 1 1 100.00 เป็นไปตามแผน

รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริหาร 
สวก.

คร้ัง 4 4 100.00 เป็นไปตามแผน 0.016 0.016 0.000 0.016 0.016 99.16% 100.00%

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในปี 2561

ร้อยละ 80 100 125.00 สูงกว่าแผน

การประชมุคณะอนุกรรมการกฎหมาย คร้ัง 10 10 100.00 เป็นไปตามแผน 1.195 0.928 0.031 0.960 1.195 80.31% 100.00%

ร้อยละความส าเร็จของการบริหารนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 80 100 125.00 สูงกว่าแผน

ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบร่างสัญญาภายในเวลา
ที่ก าหนด

ร้อยละ 80 96 120.00 สูงกว่าแผน

20.329 17.121 2.392 19.512 20.286 95.98% 99.79%

222.928 185.685 30.439 216.124 222.640 96.95% 99.87%

เงินเดือนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 45.894 42.455 3.150 45.606 45.606 99.37% 99.37%

เงินทดแทนเมือ่ออกจากงาน 2.306 2.300 0.000 2.300 2.300 99.74% 99.74%

ค่ารักษาพยาบาล 1.300 1.262 0.017 1.279 1.279 98.38% 98.38%

ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตุ 0.172 0.158 0.000 0.158 0.158 91.75% 91.75%

ค่าล่วงเวลา 0.393 0.207 0.000 0.207 0.207 52.67% 52.67%

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 0.120 0.101 0.000 0.101 0.101 84.00% 84.00%

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชพี 1.320 1.105 0.096 1.201 1.201 91.01% 91.01%

เงินผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 0.485 0.485 0.000 0.485 0.485 99.83% 99.83%

ค่าตอบแทนผันแปร 0.745 0.745 0.000 0.745 0.745 99.99% 99.99%

52.735 48.818 3.263 52.081 52.081 98.76% 98.76%

0.144 0.098 0.000 0.098 0.098 68.43% 68.43%

0.250 0.181 0.034 0.215 0.215 85.91% 85.91%

0.880 0.653 0.185 0.838 0.838 95.23% 95.23%

0.450 0.209 0.026 0.236 0.236 52.37% 52.37%

0.858 0.786 0.072 0.858 0.858 100.00% 100.00%

0.015 0.013 0.000 0.013 0.013 86.67% 86.67%

รวมงบประมาณยทุธศาตรท์ี ่4 (7 กลยทุธ์ 16 กิจกรรม 32 ตัวช้ีวดั)

41) โครงการการส ารวจความพงึพอใจ
เกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการของ สวก.

ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก แมลง และหนู

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร

ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร

รวมงบบุคลากร

1) รวมงบประมาณยทุธศาตรท์ี ่1-4 (19 กลยทุธ์ 46 กิจกรรม 80 ตัวช้ีวดั)

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

43) การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
และการประชมุผู้บริหาร สวก.

40) การพฒันาระบบควบคุม
กระบวนการท างานภายในและบริหาร
จัดการความเส่ียงขององค์กร

42) โครงการตรวจติดตามการรักษา
ระบบคุณภาพ ISO 9001

44) การประชมุคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

45) การตรวจสอบภายใน

46) การจัดท าและบริหารนิติกรรม
สัญญา

ค่าจ้างท าความสะอาด



ช่ือโครงการ/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวดั หน่วย
เป้าหมาย

ทัง้ปี
ผลงานสะสม

ทัง้ปี

ผลงานสะสมทัง้ปี เทยีบ
แผนทัง้ปี
คิดเป็น %

สถานะ
ณ สิน้ Q4

แผนเบิกจา่ย
งบประมาณ

งปม.ใช้ไป
ณ 24 ก.ย. 61

ก่อหน้ีผูกพัน
ณ 24 ก.ย. 61

รวมผลเบิกจา่ย
งบประมาณ

ณ 24 ก.ย. 61

รวมผลเบิกจา่ย
ตามผลงาน

ณ 24 ก.ย. 61

%เทยีบแผน
เบิกจา่ยทัง้ปี

%ผลเบิกจา่ย
ตามผลงาน

เทยีบแผนทัง้ปี

0.350 0.350 0.000 0.350 0.350 100.00% 100.00%

0.056 0.049 0.000 0.049 0.049 86.99% 86.99%

0.088 0.088 0.000 0.088 0.088 100.00% 100.00%

0.168 0.139 0.028 0.167 0.167 99.81% 99.81%

0.050 0.034 0.000 0.034 0.034 67.44% 67.44%

0.168 0.163 0.000 0.163 0.163 97.03% 97.03%

0.178 0.163 0.015 0.178 0.178 100.00% 100.00%

0.300 0.203 0.048 0.251 0.251 83.74% 83.74%

0.578 0.478 0.083 0.561 0.561 97.07% 97.07%

1.120 0.989 0.130 1.119 1.119 99.93% 99.93%

0.192 0.152 0.037 0.190 0.190 99.12% 99.12%

0.178 0.150 0.000 0.150 0.150 84.50% 84.50%

1.200 1.084 0.000 1.084 1.084 90.31% 90.31%

0.055 0.026 0.000 0.026 0.026 47.85% 47.85%

0.480 0.359 0.000 0.359 0.359 74.86% 74.86%

0.158 0.119 0.000 0.119 0.119 75.55% 75.55%

0.076 0.063 0.006 0.068 0.068 89.65% 89.65%

7.991 6.552 0.663 7.215 7.215 90.29% 90.29%

0.182 0.182 0.000 0.182 0.182 99.52% 99.52%

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ไม่มีการต้ังงบฯ ไม่มีการต้ังงบฯ

0.030 0.026 0.000 0.026 0.026 86.98% 86.98%

0.021 0.021 0.000 0.021 0.021 99.93% 99.93%

0.234 0.229 0.000 0.229 0.229 97.94% 97.94%

60.960 55.598 3.927 59.525 59.525 97.65% 97.65%

283.888 241.283 34.365 275.649 282.165 97.10% 99.39%

433.745 430.930 1.807 432.737 432.737 99.77% 99.77%

8.064 8.039 0.000 8.039 8.039 99.69% 99.69%

0.173 0.173 0.000 0.173 0.173 100.00% 100.00%

1.086 0.815 0.091 0.905 0.905 83.33% 83.33%

443.068 439.956 1.898 441.853 441.853 99.73% 99.73%

726.956 681.239 36.263 717.502 724.018 98.70% 99.60%

7.700 5.777 0.000 5.777 5.777 75.04% 75.04%

7.700 5.777 0.000 5.777 5.777 75.04% 75.04%

734.656 687.016 36.263 723.279 729.796 98.45% 99.34%

ค่าบริการอนิเตอร์เน็ตผ่านเครือขา่ยโทรศัพท์

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าสอบบัญช ี ปี  2559

ค่ารับรองและพธีิการ

ค่าเบี้ยประกนั

รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2+3+4)

รวมงบประมาณตามยทุธศาสตร ์และรายจา่ยประจ า (1+2)

4) รวมเงนิกันไวเ้บิกจา่ยเหลือ่มปี

ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

ค่าวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง

2) รวมรายจา่ยประจ า

รวมงบลงทนุ

เงินกนัไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีส าหรับสัญญาจัดซ้ือ -จัดจ้าง/ขอ้ผูกพนั

รวมงบประมาณประจ าปี 2561 (1+2+3)

งบผูกพนัส าหรับทุนโครงการวิจัย

งบผูกพนัส าหรับทุนพฒันาบุคลากรวิจัย

งบผูกพนัส าหรับการผลักดันการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์เชงิสาธารณะ

งบผูกพนัส าหรับสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 

3) รวมงบผูกพัน

ค่าน้ าประปา

ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์

ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน

ค่าไฟฟา้

ค่าจ้างพนักงานส่ง - รับเอกสาร

ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าเคร่ืองแบบ

ค่าบริการจ้างเหมาพนักงานขบัรถ

ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์

ค่าวัสดุส านักงาน


