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บทที่ 1 ยุทธศาสตร์ สวก.
1.1 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของ สวก.
1.2 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ สวก.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555–2559)
บทที่ 2 แนวทางการจัดทำ�ยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทำ�แผนที่นำ�ทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ สวก.
2.3 การวิเคราะห์ตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์
2.4 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร สวก.  
       
ต่อร่างยุทธศาสตร์และทิศทางการดำ�เนินงานของ สวก.
2.5 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ สวก.
       
ฉบับที่ 2 และ 3
บทที่ 3 สรุปข้อมูลสำ�นักงานและที่มาของการจัดทำ�ยุทธศาสตร์
3.1 ผลการเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 และ 2
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
3.2 การประเมินผลการดำ�เนินงานของ สวก. ตามแผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 2 ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554)
3.3 ก้าวแห่งอนาคตของ สวก.
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บทที่ 1
ยุทธศาสตร์ สวก.

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559)

วิสัยทัศน์ สวก.
“สวก. เป็นผูน้ �ำ ในการเสริมสร้างงานวิจยั พัฒนานักวิจยั และเป็นแหล่งความรูด้ า้ นการเกษตร
เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ”

เป้าประสงค์
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จำ�นวน  20,000,000,000 บาท ภายใน 5 ปี

พันธกิจ
พันธกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา  และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการ
วิจัยการเกษตร

1.1 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของ สวก.
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนานักวิจยั และเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะ
ต่อยอด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
•1•

สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ภาคธุรกิจ (มุ่งเน้น
SMEs) (การวิจัย
เชิงพาณิชย์)

ภาคธุรกิจสามารถนำ�ผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

• ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีการนำ�
ไปใช้ประโยชน์

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม
1.2 สร้างผลงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้
1.3 การสร้างเครือข่าย
1.4 การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยสร้างนวัตกรรมและภาคเอกชนลงทุนวิจัย
1.5 กระตุ้น/จูงใจภาคธุรกิจมารับถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.6 บริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. เกษตรกรและผู้บริโภค
(การวิจัยเชิงสาธารณะ)

มีงานวิจยั ในด้านการเกษตรเชิง
สาธารณะทีก่ ลุม่ เป้าหมาย (เกษตรกรและผูบ้ ริโภค) นำ�ไปใช้ประโยชน์

• ร้ อ ยละของงานวิ จั ย เชิ ง สาธารณะ
ที่กลุ่มเป้าหมายได้นำ�ไปใช้จริง

1.7 การแสวงหาข้อเสนอโครงการที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์

3. ผู้กำ�หนดนโยบาย
(การวิจัยเชิงนโยบาย)

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำ�ไป
กำ�หนดนโยบายด้านการเกษตร

• จำ �นวนโครงการวิ จั ยเชิ งนโยบายที่
สวก. สนับสนุน

1.8 สร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกระทรวง/ท้องถิ่น
1.9 กระบวนการสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับ
1.10การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยมาทำ�วิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะมากขึ้น
1.11 กระบวนการผลักดันให้สำ�นักงานเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษางานด้านนโยบายนำ�ไปสู่การนำ�ไปใช้
แก้ปัญหาในเรื่องเร่งด่วน
1.12 มีกระบวนการผลักดันผลการวิจัย เช่น Policy Forum/Brief

กลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

นักวิจัยในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

บุ ค ลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีขีดความสามารถด้าน
การวิจัยสูงขึ้น

• จำ�นวนร้อยละบุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับทุนวิจัย (เป็น
บุ ค ลากรที่ เ คยได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา/ฝึ ก
อบรม/ปฏิบัติการวิจัยจาก สวก.)

การเสริมสร้างบุคลากรด้านการวิจยั การเกษตรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทมี่ ศี กั ยภาพ ให้สามารถอยู่
ในวงการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง
2.1 การพัฒนาบุคลากรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทม่ี อี ยูเ่ ดิม
2.2 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ ทดแทนนักวิจัยที่มีอยู่เดิม

•2•
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. นักวิชาการ/นักวิจัย

ฐานข้อมูลด้านการเกษตรทีม่ ีความ
ทันสมัย

• จำ�นวนฐานข้อมูลที่มีการเผยแพร่

3.1 สนับสนุน/ผลักดันการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตร

2. สาธารณะ (ประชาชน
ทั่วไปและเกษตรกร)

องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เข้าใจ
ง่ายสำ�หรับเกษตรกร ผูบ้ ริโภค และ
บุคคลทั่วไป

• จำ�นวน IP ของการใช้ฐานข้อมูล
ด้านการเกษตร

3.2 พัฒนาและจัดทำ�สื่อความรู้ด้านการเกษตรที่เข้าใจได้ง่ายโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
3.3 การผลักดันผลงานวิจัยโดยใช้สื่อสาธารณะเพื่อการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

องค์กร/คนในองค์กร (เพื่อ
มุ่ ง สู่ ร ะบบบริ ห ารงานวิ จั ย
ของประเทศต่อไปในอนาคต)

สวก. จะเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยที่
มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ
มีระบบงานที่ทันสมัยและมีความ
คล่องตัวสูง มีกลยุทธ์การบริหาร
จัดการที่ดี มีความมั่นคงทางการ
เงิน และเป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับอย่าง
กว้างขวาง

• แผนบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
อัตรากำ�ลังและระดับขีดสมรรถนะของ
บุ ค ลากรแต่ ล ะตำ � แหน่ ง ที่ จ ะสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได้ ใ นระดั บ มื อ อาชี พ (การ
กำ � หนดอั ต รากำ � ลั ง ที่ เ หมาะสมกั บ
ปริ ม าณงานและการสรรหาบุ ค ลากร
ที่มีขีดสมรรถนะตามที่ สวก. ประสงค์  

4.1 การแสวงหาบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่ สวก. ต้องการ

• ร้อยละ 80 ของการดำ�เนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

4.2 พัฒนาความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความสามารถและพัฒนาขีดสมรรถนะเพื่อให้บุคลากรของ สวก.
มีความเป็นมืออาชีพ

• ติดตั้งและพัฒนาระบบ E-Office

4.3 การนำ�ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

• ร้อยละ 80 ของปัญหา และอุปสรรค
ทีเ่ กิดจากข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ ได้รบั การ
แก้ไข

4.4 การทบทวนแก้ไข ข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามรูปแบบขององค์การ
มหาชน

• ร้อยละ 80 ของความสำ�เร็จในการ
ดำ � เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผน
ปฏิบัติงาน

4.5 กำ�หนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานที่เหมาะสม

•4•

กลยุทธ์

•5•

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

• ร้อยละ 50 ของมูลค่าความเป็นข่าว
(PR. Value) ของ สวก. เพิ่มขึ้น (Baseline/ข้อมูลความเป็นข่าวในปีที่ผ่านมา)

4.6 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

• เงินทุนจากภายนอก/กิจกรรมที่เกิด
จากความร่วมมือ/รายได้จากการบริหาร
จัดการเงินทุนของ สวก.

4.7 การสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

• ผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ � เฉลี่ย ทุ ก บั ญ ชี ข องสำ � นั ก งานกั บ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำ� 3 เดือนเฉลีย่
ของ 5 ธนาคารรัฐ

4.8 ติดต่อประสานงานและต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารรัฐทั้ง 5 แห่ง เพื่อขออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ�เป็นกรณีพิเศษ

1.2 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ สวก.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
แนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับที่ 3                                                                                
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย

กลุ่มเป้าหมาย
1. ภาคธุรกิจ (มุ่งเน้น
SMEs) (การวิจัยเชิง
พาณิชย์)

•6•

เป้าประสงค์
ภาคธุ ร กิ จ สามารถนำ �
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัด
ร้อยละของโครงการ
วิ จั ย ที่ มี ก ารนำ �ไปใช้
ประโยชน์   

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจยั
พัฒนาและสร้างนวัตกรรม

1.1.1 การประกาศเกี ย รติ คุ ณ นั ก วิ จั ย ที่ ส ร้ า ง
นวัตกรรมดีเด่นประจำ�ปี (ครั้ง)

1.2 สร้างผลงานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้

1.2.1 สร้างความเข้าใจและประเมินความต้องการ
ของผู้ประกอบการร่วมกับนักวิจัย (ครั้ง)

		

งบประมาณ (ล้านบาท)		

รวม

2555 2556
0.00 2.60

2557
2.60

2558
2.60

2559 5 ปี
2.60 10.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

2.00

•7•

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

นิยาม : การนำ�ไปใช้ประโยชน์ หมายความ
ว่า ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยที่ สวก.
ให้ ก ารสนั บ สนุ น และมี ศั ก ยภาพในเชิ ง
พาณิ ช ย์ ได้ มี ก ารนำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
รูปแบบต่างๆ ตัง้ แต่การขยายผลโครงการ
ขั้นการพัฒนาไปสู่ระดับการใช้ประโยชน์
การผลิตเพื่อทดสอบตลาด การพัฒนา
เพื่ อ ยื น ยั น เทคโนโลยี การผลิ ต เพื่ อ ให้
ทดลองใช้ผลงานวิจัย การอนุญาตให้
ใช้สิทธิผลงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา
การร่ ว มทุ น กั บ นิ ติ บุ ค คลอื่ น โดย
สำ�นักงานเป็นผู้ดำ�เนินการเอง หรือร่วม
กับหน่วบงาน บุคคล องค์กรต่าง ๆ และ
การใช้ประโยชน์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อสังคมและประเทศ

•8•

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม
1.2.2 ประชุ ม ระดมสมองเพื่ อ จั ด ทำ � กรอบวิ จั ย
(Focus Group) ร่วมกับ SMEs/นิคมอุตสาหกรรม/
สมาคมธุ ร กิ จ /สภาอุ ต สาหกรรม/นั ก วิ ช าการ
และประเด็นร้อน (ครั้ง)
1.2.3 พั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย กั บ ธุ ร กิ จ /
นักวิจัย
1.2.4 การสนับสนุนทุนวิจัยที่มีศักยภาพ (ลบ.)
1.2.5 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
1.2.6 การประชุมคณะอนุกรรมการ (ครั้ง)
1.2.7 การติดตามระหว่างดำ�เนินโครงการ
1.2.8 ประเมินผลกระทบจากงานวิจัย(ครั้ง)

1.3 การสร้างเครือข่าย

งบประมาณ (ล้านบาท)

รวม

0.21

1.21

2555		 2556		
2557		2558		2559		5 ปี
0.14 0.14 0.14
0.14 0.14 0.70

0.17
90.00
0.12
1.00
4.80
0.00

0.24

0.28

0.31

100.00 110.00 120.00 130.00 550.00
0.63 0.75 0.75 0.75 3.00
1.20 1.20 1.20 1.20 5.80
6.00 6.50 7.00 7.50 31.80
1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

1.3.1 สร้างความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานที่
ดูแลผู้ประกอบการ (ประชุมคณะทำ�งานภายใต้
เครือข่าย) (เรื่อง)
1.3.2 การเผยแพร่ข้อมูลที่ง่ายและทั่วถึงแก่กลุ่ม
เป้าหมาย (ครั้ง)

0.02 0.02
		

0.02

0.02

0.02

0.10

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4 การสร้างแรงจูงใจให้
นักวิจัยสร้างนวัตกรรม
และภาคเอกชนลงทุนวิจัย

1.4.1 การอำ � นวยความสะดวกในด้ า นเอกสาร
สำ�หรับลดหย่อนภาษี 200%
1.4.2 การปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ (ภายใน สวก.)
1.4.3 ให้การสนับสนุนการเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ใน
วารสาร (เรื่อง)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.30

0.00
0.30

0.00
0.60

0.00
0.60

0.00
1.80

1.5 กระตุ้น/จูงใจภาคธุรกิจ
มารับถ่ายทอดเทคโนโลยี

1.5.1 การดำ�เนินการด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา ทัง้
ในและต่างประเทศ (ชิน้ โดยคำ�นวณจากร้อยละ 80
ของโครงการที่จบในแต่ละปี)
1.5.2 ปรับปรุงระเบียบประเมินมูลค่าเทคโนโลยี
อย่างเป็นระบบ (ครั้ง)
1.5.3 ผลั ก ดั น นโยบายสิ ท ธิ ป ระโยชน์ สำ � หรั บ
เอกชนที่ รั บ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี (สามารถลด
หย่อนภาษีจากการซือ้ เทคโนโลยี หรือได้รบั ส่วนลด
ค่าตอบแทนสิทธิ์ในปีแรกหากนำ�เทคโนโลยีไปผลิต
ในเวลาที่กำ�หนด เช่น ภายใน 1 ปี)

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

22.50

0.00   0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05   0.05

0.05

0.05

0.05

0.25
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กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

2. เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
ผู้บริโภค (การวิจัย
เชิงสาธารณะ)

มี ง านวิ จั ย ในด้ า นการ
เกษตรเชิ ง สาธารณะที่
กลุม่ เป้าหมาย(เกษตรกร
และผู้ บ ริ โ ภค) นำ � ไปใช้
ประโยชน์

1. ร้อยละของงาน
วิจัยเชิงสาธารณะที่
กลุ่มเป้าหมายได้นำ�
ไปใช้จริง

1.7 การแสวงหาข้อเสนอ
โครงการที่ตรงต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์

1.8 สร้างกลไกความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นในกระทรวง
ท้องถิ่น เครือข่ายผู้บริโภค
ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในการนำ�ผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
•10•

งบประมาณ (ล้านบาท)			รวม

2555		2556		
2557		2558
0.00 0.08 0.08 0.08

2559
0.08

5 ปี
0.32

0.44 0.44

0.44

0.44

0.44

2.20

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.6.1 การติดตามหลังถ่ายทอดเทคโนโลยี (ครัง้ )
1.6.2 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ผู้ประกอบการ และให้บริการหลังขาย (เรื่อง)
1.6.3 ให้คำ�ปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ
(ราย)

0.60 0.60

0.60

0.60

0.60

3.00

0.40 0.40

0.40

0.40

0.40

2.00

0.70 1.00

1.00

1.00

1.00

4.70

1.7.1 การจัดการประชุมและสัมมนาเพื่อแสวงหา
โจทย์วิจัย
1.7.2 การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
1.7.3 การประชุม
1.7.4 การให้ทนุ โครงการวิจยั เชิงสาธารณะ (เพิม่
ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี) (โครงการ)
1.7.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ
1.7.6 การประเมินผลกระทบการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั (ครัง้ ) (รวมด้านนโยบายในปี พ.ศ. 2559)
1.7.7 จัดประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี/ผลงานวิจยั ที่
ได้จากโครงการโดยสื่อต่าง ๆ
1.7.8 การอบรมเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์
การรับทุนของ สวก.

0.00 0.20

0.20

0.30

0.30

1.00

1.5.4 การเปิ ด ตั ว เทคโนโลยี / ประชาสั ม พั น ธ์
เชิญชวนผู้ประกอบการ (ครั้ง)
1.5.5 เจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดพิธลี งนาม
(ครั้ง)
1.5.6 การให้ สิ ท ธิ์ ท ดลองใช้ เ ครื่ อ งต้ น แบบฟรี
(สร้างความสัมพันธ์อันดีและได้ข้อมูลป้อนกลับ)
1.5.7 บ่มเพาะเทคโนโลยี (โครงการ โดยใช้งบ
ประมาณในส่วนการสนับสนุนทุน)
1.5.8 การร่วมทุนกับนิตบิ คุ คลอืน่ (โครงการขึน้
อยู่กับการศึกษา Feas.)
1.6 บริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

		

1.8.1 จัดหา Target Group/สร้างเครือข่าย ที่มี
ศักยภาพถ่ายทอด

0.00 0.25 0.28 0.28 0.31 1.12
0.00 0.84 0.84 0.84 0.85 3.37
60.00 65.00 70.00   80.00    90.00  365.00
0.00 1.70
0.00 0.00

1.80
1.00

1.90
1.00

2.30
3.00

7.70
5.00

0.40 0.80

1.00

1.20

1.50

4.90

0.00 0.10

0.10

0.10

0.10

0.40

0.00 0.35

0.45

1.25

1.75

3.80
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กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3. ผู้กำ�หนดนโยบาย
(การวิจัยเชิงนโยบาย)

มีผลงานวิจัยที่สามารถ
นำ�ไปกำ�หนดนโยบาย
ด้านการเกษตร

จำ�นวนนโยบายด้าน
การเกษตรที่มาจาก
ผลงานวิจัยของ
สวก.

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

1.9 กระบวนการสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับ

1.9.1 เลือกผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
ในเรื่องนั้นๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

1.10 การสร้างแรงจูงใจให้
นักวิจัยมาทำ�วิจัยเชิงนโยบาย
และสาธารณะมากขึ้น

รวม

2555 2556
0.00 0.00

2557 2558 2559
0.00 0.00 0.00

1.10.1 รางวัลนักวิจยั ดีเด่นเชิงนโยบาย/สาธารณะ
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สวก.
1.10.2 รางวัลผลงานดีเด่น (เป็นผลงานทีส่ ามารถ
นำ�ไปใช้ได้จริง)
1.10.3 การสนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย ด้ า นการนำ � เสนอ
ผลงานและการตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ มี
Impact Factor สูง
1.10.4 การสนั บ สนุ น ให้ นั ก วิ จั ย ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น
จาก สวก. เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย/ดูงาน
ต่างประเทศ
1.10.5 การอบรมเกี่ยวกับระเบียบ/หลักเกณฑ์รับ
ทุน

0.00 0.40

0.40

0.40

0.40

1.60

0.00 0.40

0.40

0.40

0.40

1.60

1.11 กระบวนการผลั ก ดั น ให้
สำ�นักงานเป็นหน่วยงานหลัก
ในการศึกษางานด้านโยบายนำ�
ไปสูก่ ารนำ�ไปใช้แก้ปญ
ั หาในเรือ่ ง
เร่งด่วน

1.11.1 รับประเด็นปัญหาเร่งด่วนจากหน่วยงาน
สำ�คัญของประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
1.11.2 ประชาสัมพันธ์งานเชิงนโยบายทีส่ ำ�นักงาน
ให้การสนับสนุน

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.50

0.50

1.00

1.00

3.00

1.12 มีกระบวนการผลักดันผล
การวิจัย เช่น Policy Forum/
Brief

1.12.1 การจัดทำ�ประชาพิจารณ์ของผลงานวิจัย
เชิงนโยบาย
1.12.2 หารือหน่วยงานที่นำ�ไปใช้

0.00 0.20

0.20

0.40

0.40

1.20

0.00 0.02

0.02

0.02

0.02

0.08

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
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งบประมาณ (ล้านบาท)

  5 ปี
0.00

162.74 189.83 207.41 230.65 254.92 1,045.55
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

นักวิจัยในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

บุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มี
ขีดความสามารถด้าน
การวิจัยสูงขึ้น

จำ�นวนร้อยละบุคลากร
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้รับทุนวิจัย
(เป็นบุคลากรที่เคยได้รับ
ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/
ปฏิบัติการวิจัยจาก สวก.)

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

รวม

2555 2556 2557
0.07 0.35 0.35

2558
0.35

2559
0.35

5 ปี
1.47

1. การเสริมสร้างบุคลากร
ด้านการวิจัยการเกษตรใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มีศักยภาพให้สามารถอยู่ใน
วงการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง

1. หลักสูตรมาตรฐาน (หน่วย : จำ�นวน
หลักสูตร)

2.1 การพัฒนาบุคลากรใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มีอยู่เดิม

1. หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วย : จำ�นวน
หลักสูตร)
2. หลักสูตรสัญจร
3. หลักสูตรตามความต้องการของผู้เข้าอบรม
4. หลักสูตรที่นำ�วิทยากรจากต่างประเทศมาฝึก
อบรม
2.1.1 การส่งบุคลากรของ กษ. ไปฝึกอบรมกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัย (จำ�นวน : คน)
2.1.2 จัดโครงการวิจัยร่วม ที่สถาบันการศึกษา
ได้รับทุนจาก สวก. โดยให้นักวิชาการใน กษ.
เข้าร่วมในโครงการด้วย
2.1.3 จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ
นักวิชาการใน กษ. ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จาก สวก. (หน่วย : ครั้ง)

0.48

0.50

0.50

0.50

0.50

2.48

0.00
0.60
0.00

0.12
0.60
0.20

0.12
0.60
0.30

0.20
0.60
0.30

0.20
0.60
0.30

0.64
3.00
1.10

0.00

0.10

0.10

0.10

0.10

0.40

0.00

0.10

0.10

0.10

0.10

0.40

0.00

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

2.2.1 ทำ�แผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ
ของหน่วยงานใน กษ.
(การประชุม หน่วย : ครั้ง)
การสนับสนุนทุน (หน่วย : ทุน)
2.2.2 การติดตามการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
ของ สวก. (หน่วย : ครั้ง)
2.2.3 การให้รางวัลนักเรียนทุนที่สำ�เร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำ�หนด (หน่วย : ทุน)
2.2.4 การประชาสัมพันธ์การให้ทุน เช่น
โปสเตอร์ แผ่นพับ ไปรษณีย์

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.20

30.70 30.70 27.67
0.10 0.10 0.10

27.67
0.10

36.38 153.12
0.10 0.50

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

1.00

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.50

2.2 การสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่
ทดแทนนักวิจัยที่มีอยู่เดิม

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
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งบประมาณ (ล้านบาท)		

32.29 33.61 30.68 30.76 39.47 166.81
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการและสื่อสารองค์กรความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)		

2555 2556
0.60 4.60

2557
0.60

2558
0.60

2559
0.60

รวม
5 ปี
7.0

1. นักวิชาการ/
นักวิจัย

ฐานข้อมูลด้าน
การเกษตรที่มีความ
ทันสมัย

จำ�นวนฐานข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่

3.1 สนับสนุน/ผลักดันการ
พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงาน
วิจัยการเกษตร

3.1.1 การจัดทำ�ฐานข้อมูลวิจัยการเกษตร

2. สาธารณะ
(ประชาชนทั่วไปและ
เกษตรกร)

องค์ความรู้ด้าน
การเกษตรที่เข้าใจง่าย
สำ�หรับเกษตรกร

จำ�นวน IP ของการใช้ฐาน
ข้อมูลด้านการเกษตร

3.2 พัฒนาและจัดทำ�สื่อ
ความรู้ด้านการเกษตรที่เข้าใจ
ได้ง่ายโดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม

3.2.1 การจัดทำ�สื่อความรู้ด้านการเกษตร (ชิ้น)
3.2.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร
[โดยสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล และสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธกส.
อบต. (ช่องทางสื่อ)]
3.3.1 การเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการเกษตรผ่าน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือหรือช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ ที่เข้าถึง
ผู้ใช้ประโยชน์ (ชิ้น)

2.50
0.00

2.50
0.20

5.00
0.60

7.50
1.00

7.50
1.00

25.00
2.80

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

4.10

8.30

7.20

10.10

10.10

39.80

3.3 การผลักดันผลงานวิจัยโดย
ใช้สื่อสาธารณะเพื่อการเผยแพร่
ให้เป็นประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย
องค์กร/คนใน
องค์กร (เพื่อมุ่งสู่
ระบบบริหารงาน
วิจัยของประเทศ
ต่อไปในอนาคต)
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

สวก. จะเป็น
หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ที่มีบุคลากรที่มีความ
เป็นมืออาชีพ มีระบบ
งานที่ทันสมัยและมี
ความคล่องตัวสูง
มีกลยุทธ์การบริหาร

1. แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ อัตรา
กำ�ลังและระดับขีด
สมรรถนะของบุคลากร
แต่ละตำ�แหน่งที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในระดับ
มืออาชีพ (การกำ�หนด

4.1 การแสวงหาบุคลากรใหม่ที่
มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตามที่ สวก.
ต้องการ

4.1.1 ทบทวนและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งอั ต รา
เงิ น เดื อ น/สวั ส ดิ ก าร/ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆ/
การสร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อ
จะช่วยดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถและขีด
สมรรถนะตามที่ต้องการ เพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่
สวก. และรักษาให้บุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับ สวก.
ไปนาน ๆ

งบประมาณ (ล้านบาท)			

2555 2556 2557
0.50 0.50 0.00

2558
0.00

2559
0.00

รวม
5 ปี
1.00
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กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์
จัดการที่ดี มีความ
มั่นคงทางการเงิน
และเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)		

รวม

2555 2556

2557

2558

2559

5 ปี

4.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของ สวก. (ครั้ง)

1.64

1.94

1.94

1.94

1.94

9.40

รวมข้อ 1

2.14

2.44

1.94

1.94

1.94

10.40

4.2.1 การกำ�หนดระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากรแต่ละตำ�แหน่งที่จะสามารถปฏิบัติงานได้
ในระดับมืออาชีพ เพื่อใช้ในการจัดทำ�แผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan :
IDP)
4.2.2 การพัฒนาบุคลากรของ สวก. ตามแผน
พัฒนารายบุคคลที่กำ�หนดไว้
4.2.3 การพัฒนาให้เกิดระบบ Knowledge Sharing ระหว่างบุคลากรของ สวก. (Outing)

1.00

0.20

0.20

0.20

1.50

3.10

3.00

3.50

3.50

3.50

3.50

17.00

0.75

1.50

2.00

2.00

2.00

8.25

รวมข้อ 2

4.75

5.20

5.70

5.70

7.00

28.35

4.3.1 การใช้ IT ให้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาการ
ทำ�งานของ สวก. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management)

7.55

5.93

3.09

4.54

3.01

24.12

0.50 1.00

1.00

1.00

1.00

4.50

รวมข้อ 3

8.05

6.93

4.09

5.54

4.01

28.62

4.4.1 ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบความเป็นองค์การมหาชน
4.4.2 การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบประกั บ
คุณภาพการดำ�เนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่การ
เป็น Best Practice ในด้านต่าง ๆ

0.50 0.50

0.50

0.50

0.50

2.50

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

รวมข้อ 4

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

7.50

อัตรากำ�ลังที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและการ
สรรหาบุคลากรที่มีขีด
สมรรถนะตามที่ สวก.
ประสงค์)  

2. ร้อยละ 80 ของ
การดำ�เนินการตามแผน
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล

3. ติดตั้งและพัฒนา
ระบบ E-Office

4. ร้อยละ 80 ของปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดจาก
ข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ
ได้รับการแก้ไข

•18•

กลยุทธ์

4.2 พัฒนาความพร้อมทั้งใน
ด้านความรู้ความสามารถ
และพัฒนาขีดสมรรถนะเพื่อให้
บุคลากรของ สวก. มีความ
เป็นมืออาชีพ

4.3 การนำ�ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

4.4 การทบทวนแก้ไข ข้อบังคับ/
กฎ/ระเบียบ ให้มีความคล่องตัว
ในการปฏิ บั ติ ง านตามรู ป แบบ
ขององค์การมหาชน

•19•

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

5. ร้อยละ 80 ของความ
สำ�เร็จในการดำ�เนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติงาน

4.5 กำ�หนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
งานที่เหมาะสม

4.5.1 การประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกำ�หนด
กลยุทธ์และกิจกรรมที่หมาะสม
4.5.2 กำ�กับติดตามและการพัฒนาปรับปรุง

6. ร้อยละ 50 ของมูลค่า
ความเป็นข่าว (PR.Value)
ของ สวก. เพิ่มขึ้น
(Baseline/ข้อมูลความ
เป็นข่าวในปีที่ผ่านมา)

7. เงินทุนจากภายนอก/
กิจกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือ/รายได้จากการ
บริหารจัดการเงินทุน
ของ สวก.

•20•

4.6 การสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง

4.7 การสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

งบประมาณ (ล้านบาท)		รวม
2555		
2556		
2557		
2558
1.00 0.00 0.00 0.00

2559
1.00

5 ปี
2.00

0.60 0.70

3.80

0.90

4.00

10.00

รวมข้อ 5

1.60

0.70

3.80

0.90

5.00

12.00

4.6.1 การกำ�หนดภาพลักษณ์/กลยุทธ์และรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
4.6.2 การพัฒนารูปแบบของสือ่ ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
4.6.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ
4.6.4 การจัดกิจกรรมประชาสัมพัน ธ์และการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน
4.6.5 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสือ่ มวลชน
/เอกชน/เครือข่าย
4.6.6 การจัดงานครบรอบ 10 ปี สวก.
4.6.7 การจัดงานประกวดรางวัลนวัตกรรมงาน
วิจัย
4.6.8 การสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด
กิจกรรม การจัดทำ�สื่อ การเผยแพร่ต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยประชาสัมพันธ์ สวก.
4.6.9 การสร้าง ARDA Outlet เพื่อจัดแสดงและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของ สวก.

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

3.50 4.00

4.50

5.00

5.00

22.00

3.00 3.00

3.00

3.00

3.00

15.00

4.50 4.50

4.50

4.50

4.50

22.50

3.30 3.30

3.30

3.30

3.30

16.50

0.00 15.00
0.00 1.00

0.00
1.00

0.00
1.00

0.00
1.00

15.00
4.00

1.00

1.50

1.50

1.50

1.50

7.00

0.50 1.50

0.00

0.00

0.00

2.00

รวมข้อ 6

16.80 33.80 17.80

18.30

19.30 106.00

4.7.1 การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก
4.7.2 การทำ�กิจกรรม/การทำ�งานเพื่อเสริมงาน
ตามพันธกิจหลัก
4.7.3 การจัดทำ�แผนบริหารจัดการเงินทุนของ
สวก.

7.50 7.50
0.50 0.50

7.50
0.50

7.50
0.50

7.50
0.50

37.50
2.50

รวมข้อ 7

8.00 8.00

8.00

8.00

8.00

40.00
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กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
8. ผลต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�
เฉลีย่ ทุกบัญชีของสำ�นักงาน
กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ� 3 เดือนเฉลี่ยของ
5 ธนาคารรัฐ

4.8 ติดต่อประสานงานและ
ต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับ
ธนาคารรัฐทั้ง 5 แห่ง เพื่อ
ขออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ�เป็นกรณีพิเศษ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
รวมทั้งหมด (ยุทธศาสตร์ที่ 1-4)
ค่าใช้จ่ายประจำ�
รวมยุทธศาสตร์และค่าใช้จ่ายประจำ�

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3 มีจุดยืนและบทบาทที่ชัดเจน ในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ด้านการวิจยั การเกษตร มีความเชือ่ มโยงและสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายและทิศทางงานวิจัยของชาติ และนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)		

รวม

2555 2556 2557
0.00 0.00 0.00

2558
0.00

2559
0.00

5 ปี
0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

รวมข้อ 8

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

9. กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์
• การประชุมผูบ้ ริหารและการประชุมคณะทำ�งาน
ภายในชุดต่าง ๆ ของสำ�นักงาน
• การประชุมคณะกรรมการบริหารสำ�นักงาน
(ครั้ง)
• การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล (ครั้ง)
• การตรวจสอบภายใน

0.50

0.50 0.50

0.50

0.50

2.50

1.00

2.00 2.00

2.00

2.00

9.00

0.37

0.43

0.43

0.43

0.43

2.09

0.16

0.25

0.25

0.25

0.25

1.16

รวมข้อ 9

2.03

3.18

3.18

3.18

3.18

14.75

4.8.1 ศึกษาภาวะแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำ�
4.8.2 จัดทำ� Cash Flow เพื่อประมาณการเงิน
รับ-จ่ายของสำ�นักงาน
4.8.3 จัดทำ�การประมูลดอกเบี้ยเงินฝากหรือให้
ธนาคารของรัฐเสนออัตราดอกเบีย้ เป็นกรณีพเิ ศษ

44.87 61.75 46.01 45.06 49.93 247.62
244.00 293.49 291.30 316.57 354.42 1,499.78
37.96 47.40 51.66 56.27

61.55 254.84

281.96 340.89 342.96 372.84 415.97 1,754.62

กรอบยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประการนี้ จะเป็นทิศทางการดำ�เนินงานของ สวก. ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า เพื่อมุ่งสู่อนาคตตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
“สวก. เป็นผู้นำ�ในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่งความรู้ด้าน
การเกษตร เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ”
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บทที่ 2
แนวทางการจัดทำ�ยุทธศาสตร์
สืบเนื่องจากการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับที่ 2 ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน
ปีงบประมาณ 2554 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมหลายๆ ประการ เช่น ความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและทิศทางงานวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนความจำ�เป็นที่
สวก. จะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำ�เนินการภายใน จึงได้มีการดำ�เนิน
การจัดทำ�ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ขึ้น
แนวทางการจัดทำ�ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานต่างๆ ของ สวก. ฉบับที่ 3 มีวัตถุประสงค์ที่
จะให้เกิดความเชือ่ มโยงและสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของแผนหลักในการพัฒนาประเทศ
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายและทิศทางงานวิจัยของชาติ
และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ สวก. ดำ�เนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
การจัดตัง้ โดยมีเป้าหมายการดำ�เนินการในระยะกลางและเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ�แผนงาน
หลักและแผนปฏิบัติการประจำ�ปีของ สวก. ต่อไป
การจัดทำ�ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
นี้ ทาง สวก. ได้จัดจ้างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะ
ที่ปรึกษา 

2.1 การจัดทำ�แผนที่นำ�ทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
คณะที่ปรึกษา ร่วมกับ สวก. ได้จัดทำ�แผนที่นำ�ทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อ
คาดคะเนอนาคตภาคเกษตรไทย (Agricultural Foresight) เพื่อให้เนื้อหาของยุทธศาสตร์มีความ
ชัดเจน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำ�เนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาหาโจทย์
และแนวทางการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรในส่วนที่ภาคการเกษตรไทยยังอ่อนแอ รวมถึงจัด
อันดับกรอบโครงการวิจัยที่ควรได้รับการพัฒนาเร่งด่วน ซึ่งจะนำ�ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
สนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้ โครงสร้างสำ�คัญของภาคเกษตรซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การผลิต การตลาด
และสถาบันเกษตร จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ทำ�ให้การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรสอดคล้องและดำ�เนินไปในทิศทางเดียวกัน
จากการสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรจาก 3 แผนงานหลักของประเทศ เพื่อนำ�
มาจัดทำ�แผนที่นำ�ทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร ได้ข้อสรุปขั้นต้น ดังนี้
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แผนงาน		
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11

สาระสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง
กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาการเกษตร โดยกำ�หนด
ชื่อยุทธศาสตร์ไว้ว่า  “ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาค
เกษตร ความมั่ น คงของอาหารและพลั ง งาน” ซึ่ ง
การวิจัยมีบทบาทสำ�คัญสรุปได้ 2 ประเด็นหลัก คือ
(1) การสร้างมูลค่าเพิ่มในวงจรการผลิตสินค้าเกษตร
(2) ความมัน่ คงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพ

2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการวิจัยทาง
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) การเกษตร คือ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 “การสร้าง
ศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจ” โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันคือ
: สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันและการพึง่ พาตนเองของสินค้า
เกษตร
: พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือกอื่น
3. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555-2558 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

สอดคล้องกับนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดย
มี เ นื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงสร้ า ง กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ผลการเกษตร
เชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนประเด็น
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ความมัน่ คงทาง
อาหาร เกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก เป็นต้น

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ สวก.
การกำ�หนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต้องอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)  
เป็นเครือ่ งมือในการประเมินสถานการณ์ เพือ่ ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารกำ�หนด
ยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
การจัดทำ� SWOT Analysis พิจารณาจากงานตามพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ลักษณะการ
ดำ�เนินงาน และกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานให้ทุนอื่นๆ ของประเทศที่มีการ
ดำ�เนินงานในลักษณะเดียวกับงานตามพันธกิจของ สวก.  ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

(1) เป็นองค์กรแห่งเดียวที่มีเป้าหมาย/ภารกิจหลักใน
การให้การสนับสนุนทุนวิจัยทางการเกษตรอย่างชัดเจน
(2) มีเงินทุนพร้อมสำ�หรับสนับสนุนงานวิจยั โดยไม่ตอ้ ง
รอการของบประมาณแผ่นดินเป็นรายปี สามารถอนุมัติ
โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูง และให้เงินทุนวิจัย
อย่างต่อเนื่องได้
(3) เป็ น องค์ ก ารมหาชนจึ ง ทำ � ให้ ส ามารถจั ด ระบบ
การบริหารงานให้สามารถดำ�เนินการได้โดยถูกครอบงำ�/
แทรกแซงน้อย มีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมีโครงสร้าง
องค์กรที่แบนราบ มีลำ�ดับขั้นในการบังคับบัญชาไม่สูงมาก
(4) สามารถสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ให้ แ ก่ ผู้ วิ จั ย จากภาค
ธุรกิจเอกชนและผู้ประกอบการด้านการเกษตร ตลอดจน
การร่วมทุนวิจัยกับนิติบุคคล
(5) การเป็ น องค์ ก ารมหาชนซึ่ ง มี ฐ านะเสมื อ นเป็ น
หน่วยงานของรัฐทำ�ให้ดึงดูดความสนใจของนักวิจัยในภาค
เอกชน ต้องการให้ผลการศึกษาจากโครงการมีการรับรอง
จากภาครัฐมาขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
(6) มีการบริหารเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ งทัง้
กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา นักวิจยั ภาคเอกชน
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำ�หนดและพัฒนาโจทย์วิจัย

(1) เป็นหน่วยงานใหม่ยังขาด
การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ทำ � ให้
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรู้ จั ก และเข้ า ใจถึ ง
ระเบียบและวิธีการและประโยชน์
ที่จะได้รับจากการขอทุนวิจัยของ
สวก.  
(2) ไม่มีนักวิจัยประจำ�ซึ่งอาจ
ส่ ง ผลต่ อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั
(3) ยังไม่สามารถนำ�ผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน
(4) ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการในการแบ่งผลประโยชน์ที่
เกิดจากงานวิจัยยังไม่เกิดแรงจูงใจ
ให้นักวิจัยอยากร่วมงานกับ สวก.
(5) ขัน้ ตอนและการดำ�เนินงาน
มีความล่าช้าในบางโอกาส

(1) ภาวะวิ ก ฤตและสถานการณ์ ด้ า นการเกษตรที่ บ่ ง ชี้ ว่ า 
ประเทศไทยมีความต้องการงานวิจัยด้านการเกษตร
(2) การให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาด้านเกษตรด้วยงานวิจยั
อย่างต่อเนื่อง ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11
(3) ราคาสินค้าเกษตรทีม่ แี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ทำ�ให้เกิดแรง
จูงใจให้มีการลงทุนในภาคเกษตร
(4) ความต้ อ งการงานวิ จั ย เพื่ อ แก้ ไขสถานการณ์ ค วาม
ขั ด แย้ ง ระหว่ า งความต้ อ งการอาหารกั บ การส่ ง เสริ ม การใช้
พลังงานทดแทนจากภาคเกษตร  
(5) การเติบโตของธุรกิจด้านอาหารสุขภาพมีผลทำ�ให้งานวิจยั
ด้านอาหารสุขภาพและงานวิจยั เชิงสาธารณะเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน
ให้กับผู้บริโภคมีความสำ�คัญเพิ่มขึ้น
(6) การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
นับเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการพัฒนาประเทศ แต่
รัฐยังไม่มีงบประมาณเพียงพอให้การสนับสนุน
(7) การเติ บ โตของการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นการ
สื่อสาร ทำ�ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและสะดวกยิ่งขึ้น
(8) การประสานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ทุน
วิจัย ของประเทศ (5 ส. 1 ว.) ทำ�ให้การบริหารจัดการระบบงาน
วิจัยของประเทศมีความเป็นระบบไม่ซ้ำ�ซ้อน

(1) จำ � นวนนั ก วิ จั ย มื อ
อาชี พ ที่ มี ป ระสบการณ์ ก าร
วิจัยสูงและมีจรรยาบรรณมี
จำ�นวนน้อย
(2) การทำ � งานวิ จั ย ของ
นักวิจัยไทยส่วนใหญ่ ยังไม่
ได้คำ�นึงถึงความต้องการของ
ตลาดและการใช้ ป ระโยชน์
จากผลงานวิจัยเป็นสำ�คัญ
(3) แหล่ ง ทุ น วิ จั ย อื่ น ๆ
เริ่มหันมาสนับสนุนการวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีทางเลือกให้
นักวิจยั หรือผูร้ บั มีจ�ำ นวนมาก
ขึ้น
(4) จุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษ
ของผูข้ อรับทุนมีผลต่อจำ�นวน
และคุ ณ ภาพของผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น
การศึกษา

2.3 การวิเคราะห์ตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์
การกำ�หนดตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) คือการหาจุดแข็งขององค์กร
เพื่อนำ�ไปใช้ในการแข่งขัน หรือสร้างความแตกต่างให้เกิดความชัดเจน   และนำ�องค์กรไปสู่ความ
สำ�เร็จ การที่องค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจนก็จะส่งผลให้บุคลากรขององค์กรเข้าใจตรงกัน ไม่เกิดความ
สับสน สามารถกำ�หนดกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรให้สอดคล้องกับตำ�แหน่งดังกล่าว นอกจากนี้
การกำ�หนดตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ยงั ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ซึง่ ทำ�ให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เกิดความเข้าใจในตัวองค์กรได้อย่างชัดเจน
ในการกำ�หนดตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ องค์กรจะต้องสามารถตอบคำ�ถามที่สำ�คัญ คือ
• ภารกิจหลักขององค์กร คืออะไร
• กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายในแต่ละภารกิจคือใคร
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• องค์กรจะกำ�หนดจุดยืน หรือมีตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ที่จุดไหนที่สอดคล้องกับจุดแข็ง
และมีโอกาสที่องค์กรจะสร้างประโยชน์ได้สูงสุด
• สิ่งที่องค์กรเป็นอยู่กับตำ�แหน่งที่กำ�หนดไว้มีความแตกต่างอย่างไรบ้าง
• องค์กรจะต้องทำ�อะไรบ้าง เพื่อไปสู่ตำ�แหน่งที่กำ�หนดไว้
จากการวิเคราะห์พบว่า  ในหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยการเกษตร ยังไม่มีหน่วยงานใดมุ่งสนับสนุนงานวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์โดยตรง ตลอดจน
มุ่งเน้นไปยังภาคธุรกิจการเกษตร ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค
กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่มแี หล่งเงินทุนและศักยภาพในการพัฒนางานวิจยั หรือสามารถซือ้ องค์
ความรู้ตา่ งๆ มาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจด้วยตนเองอยู่แล้ว ในขณะทีธ่ รุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
(SMEs) ส่วนใหญ่ยงั ขาดศักยภาพทัง้ องค์ความรูแ้ ละเงินทุนในการพัฒนางานวิจยั ตลอดจนยังไม่มี
ความตระหนักในการใช้งานวิจัยมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
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ดังนั้น สวก. ควรวางตำ�แหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการวิจัยเกษตรเชิง
พาณิชย์ โดยมุง่ เน้นการพัฒนางานวิจยั ทีต่ อบสนองความต้องการต่อการใช้ประโยชน์ในงาน
วิจัย (Demand Side) ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

2.4 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร สวก. ต่อร่างยุทธศาสตร์และทิศทาง
การดำ�เนินงานของ สวก.
ภายหลัง สวก. และที่ปรึกษาได้จัดทำ�ร่างยุทธศาสตร์และทิศทางการดำ�เนินงานของ สวก.
ฉบับที่ 3 คณะกรรมการบริหาร สวก. ได้ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555
ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์และทิศทางการดำ�เนินงานของ สวก. ตามเสนอโดย
มีข้อคิดเห็น ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ สวก. ควรจะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้เกิดการทำ�งานและการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในเชิงบูรณาการ
2. วิสัยทัศน์ขององค์กรจะต้องสะท้อนถึงความมุ่งหวังหรือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น
ที่สามารถบรรลุได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบทบาท
ของ สวก. ที่มีต่อภาคการเกษตรของประเทศ
3. สวก. ควรทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานทีช่ ว่ ยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั การเกษตร
ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทำ�หน้าทีใ่ นการนำ�โจทย์วจิ ยั ใหญ่ๆ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มาดำ�เนินการ
4. เห็นควรให้ระบุคำ�ว่า  “การเกษตร” ไว้ในแต่ละข้อความของวิสัยทัศน์ เนื่องจากเป็น
จุดเด่นขององค์กรที่แตกต่างจากหน่วยงานวิจัยอื่นๆ
คณะทีป่ รึกษาและ สวก. ได้น�ำ ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบและปัจจัยแวดล้อม
จุดอ่อนและจุดแข็ง ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร สวก. และผลจากการประชุมระดมสมอง
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบการกำ�หนดยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน สวก.
ฉบับที่ 3 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัว
ชี้วัด กลยุทธ์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ สวก. : สวก. เป็นผู้นำ�ในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่ง
ความรู้ด้านการเกษตร
ผูน้ � 
ำ : เป็นทีย่ อมรับของสังคม และถูกนึกถึงเมือ่ มีปญ
ั หาหรือต้องการความรูด้ า้ นการเกษตร
และผลงานของ สวก. สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ประเทศ
เป้าประสงค์ : สามารถสร้างรายได้ระเทศ จำ�นวน 20,000,000,000 บาท ภายใน 5 ปี
พันธกิจ : 1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา  และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การวิจัยการเกษตร
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2.5 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับที่ 2
และ 3
เมื่อนำ�ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน ฉบับที่ 3 มาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 2 พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3

การเปลี่ยนแปลง

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพือ่
ให้ได้โครงการวิจัยที่ตรงกับพันธกิจ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

1. การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้น การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ในการสร้ า ง
วิ จั ย เชิ ง พาณิ ช ย์ สาธารณะ และ งานวิจยั ไปสู่ Demand Side และแยกความ
แตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงพาณิชย์กับ
นโยบาย
การวิจัยเชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย

2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
และความเข้มแข็งของบุคลากรวิจัย/
องค์กรในภาคเกษตร

2. การพั ฒ นานั ก วิ จั ย และเครื อ ข่ า ย มุ่งสู่การพัฒนานักวิจัยต่อการต่อยอด
โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและ องค์ความรู้ การสร้างนักวิจยั ใหม่โดยการ
ให้ทุนมีความสำ�คัญลดลง
สหกรณ์ในลักษณะต่อยอด

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้
เกิดความมั่นคงทางการเงิน

               -

การบริหารจัดการโดยการนำ�ทรัพย์สิน
ทางปัญญามาใช้ประโยชน์ จะมีบทบาท
ลดลงเนื่องจากการสร้างงานวิจัยที่เน้น
Demand Side มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สวก.
ต้องเน้นการติดตาม/บริหารสัญญามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าว จะอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

              -

3. การบริหารจัดการและสื่อสารองค์
ความรู้ เ พื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะใน
รูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
		

การสือ่ สารองค์ความรู้ ไม่มใี นยุทธศาสตร์
เดิม สวก. เพิ่มเติมเพื่อมุ่งให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้ ดังนั้น การ
เผยแพร่ ค วามรู้ จ ะมี บ ทบาทมากยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์องค์ความรู้
และงานวิจยั ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สาธารณะ

4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารยกระดั บ ระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพในการให้
บริการของสำ�นักงาน

4. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รโดยทั่ ว ไป
ยังคงไว้เช่นเดิม แต่จุดที่ สวก. ให้ความ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สำ�คัญมากยิ่งขึ้น คือ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงให้สอดรับต่อยุทธศาสตร์
ที่ 1-3 เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กร กระบวนการ ฯลฯ
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บทที่ 3
สรุปข้อมูลสำ�นักงานและที่มาของการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นหน่วยงานอิสระใน
การดำ�เนินงานจัดการกองทุนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำ�นักงานงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำ�นักงาน คือ
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3) จัดให้มกี ารศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาและเผยแพร่ขอ้ มูลและสารสนเทศด้านการเกษตร   
4) ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิต
และพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรทีไ่ ด้จากการศึกษา 
ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ หรือการ
ดำ�เนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร
เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สวก. ได้จัดทำ�ยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็น
กรอบในการดำ�เนินงานของ สวก.
  
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน สวก. ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2547-2551)
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน สวก. ฉบับที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554)
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

3.1 ผลการเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 และ 2 โดยสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย
เปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25522554) มีประเด็นยุทธศาสตร์ทแี่ ตกต่างไปจากแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 เล็กน้อย โดย สวก. ได้เพิม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับ (ก) การบริหารจัดการให้เกิดความมัน่ คงทางการเงิน และ (ข) การยก
ระดับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (ไม่รวมโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสำ�นักงาน)   
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เปรียบเทียบกรอบวงเงินงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ทงั้ 2 ฉบับ มีระยะเวลาการใช้แผน
ไม่เท่ากัน แผนที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี แผนที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี  เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณของแผน
ยุทธศาสตร์จากค่าเฉลี่ยรายปีโดยรวมพบว่า  งบประมาณโดยเฉลี่ยของแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2
จาก 249.91 ล้านบาทต่อปี ในช่วง 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 เป็น 304.62 ล้านบาทต่อปี
ในช่วง 3 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22   
เมื่อพิจารณางบประมาณในแต่ละพันธกิจ ผลปรากฏว่า  แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 มีการ
จัดสรรงบประมาณเฉลีย่ ต่อปีโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ในแต่ละพันธกิจ (ยกเว้นพันธกิจด้านการพัฒนา เผย
แพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง)  
แม้พนั ธกิจที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 68.02 ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 เป็นร้อยละ 66.55
ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 แต่ยังคงเป็นพันธกิจที่ สวก. ให้ความสำ�คัญมากที่สุดในบรรดาทั้ง
3 พันธกิจ ส่วนพันธกิจที่มีความสำ�คัญอันดับที่ 2 ยังคงเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยการเกษตร  
ส่วนวงเงินงบประมาณของการพัฒนาเผยแพร่ขอ้ มูลและสารสนเทศด้านการวิจยั การเกษตร
ลดลงอย่างชัดเจน เพราะในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 สวก. ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาเชิงรุกด้านข้อมูล
และสารสนเทศ จึงมีการตั้งกรอบวงเงินไว้สูง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว สวก. สามารถดำ�เนินการได้จริง
เพียงไม่เกินร้อยละ 9 ของงบประมาณค่าใช้จา่ ยทีต่ งั้ ไว้ ดังนัน้ การดำ�เนินการในช่วงแผนยุทธศาสตร์
ฉบับที่ 2 จึงเป็นลักษณะของการดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาระบบเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นและดำ�เนินโครงการเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ดำ�เนินการในช่วงแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1
โดย สวก. ได้จัดสรรเงินงบประมาณส่วนใหญ่ไปกับการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(ร้อยละ 43) และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ด้านการเกษตร (ARDA Database) (ร้อยละ 20)

พันธกิจ สวก.

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2552-2554)
(พ.ศ. 2547-2551)
วงเงิน วงเงินเฉลี่ย/ปี
(ล้านบาท)   (ล้านบาท)

850.00 170.00
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์
315.95 63.19
พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยการเกษตร
83.60 16.72
พันธกิจที่ 3 พัฒนา เผยแพร่ข้อมูล
และสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทั้ง 3 พันธกิจ* 0.00 0.00
1,249.55 249.91
วงเงินรวม/เฉลี่ย
ตารางเปรียบเทียบกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ สวก.
หมายเหตุ
		
ที่มา :
		

%

วงเงิน วงเงินเฉลี่ย/ปี
(ล้านบาท)   (ล้านบาท)

%

68.02 608.15 202.72 66.55
25.29 221.35 73.78 24.22
6.69

16.85

5.62

1.84

0.00 67.51 22.50 7.39
100 913.86 304.62 100

ฉบับที่ 1 และ 2

: *ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน ฉบับที่ 2 ในส่วนที่อยู่นอกเหนือจากพันธกิจหลัก ประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและการยกระดับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
รายงานโครงการประเมินผลการบริหารจัดการและการดำ�เนินงานของ สวก. ตารางสรุปแผนปฏิบัติงาน 3 ปี พ.ศ. 2552-2554
ของสำ�นักงาน และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำ�นักงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2554)
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3.2 การประเมินผลการตามดำ�เนินงานของ สวก. ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ดำ�เนินงาน ฉบับที่ 2 ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ประเมินผลการบริหารจัดการและการ
ดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ในรอบ 3 ปี ของการดำ�เนินงาน (พ.ศ. 2552-2554) ผลการประเมินการ
ดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการเพือ่ ให้ได้โครงการวิจยั ทีต่ รงตามพันธกิจทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
สวก. ให้การสนับสนุนโครงการวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ซงึ่ หัวข้อการวิจยั เกีย่ วข้องกับการ
วิจัยด้านการเพิ่มผลิตภาพ งานวิจัยด้านสร้างมูลค่า เพิ่มมูลค่า และงานวิจัยด้านการเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขันสินค้าเกษตร จำ�นวน 102 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554) โดย
สามารถจำ�แนกโครงการวิจยั ตามภาคการผลิตสินค้าสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ด้านพืช ด้านปศุสตั ว์
ด้านประมง ด้านปัจจัยการผลิตการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และด้านอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของบุคลากรวิจัย/องค์กรในภาคเกษตร
สวก. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ สวก. เริ่ม
ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับทุนเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 114 ทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554)
โดยสามารถจำ�แนกตามระดับการศึกษาและประเภทของทุนได้ดังนี้
จำ�แนกตามระดับการศึกษา
• ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก จำ�นวน 5 ทุน
• ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก จำ�นวน 11 ทุน
• ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำ�นวน 47 ทุน
• ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำ�นวน 3 ทุน
• ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำ�นวน 48 ทุน
จำ�แนกตามประเภททุน
• ทุน สวก. จำ�นวน 49 ทุน
• ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำ�นวน 17 ทุน
• ทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จำ�นวน 18 ทุน
• ทุนตำ�รวจตระเวนชายแดน จำ�นวน 30 ทุน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน ฉบับที่ 2 สวก. สามารถดำ�เนินการยื่นขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้นจำ�นวน 81 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554)
โดยแบ่งเป็น
• สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำ�นวน 41 รายการ
• ลิขสิทธิ์ จำ�นวน 34 รายการ
• ความลับทางการค้า จำ�นวน 6 รายการ
นอกจากนี้ สวก. ยังได้จ้างที่ปรึกษาทำ�การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และแผนบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงิน และ สวก. ยัง
ได้รับดอกเบี้ยจากการนำ�งบประมาณไปฝากธนาคารของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การยกระดับระบบการบริหารจัดการคุณภาพในการให้บริการของสำ�นักงาน
สวก. มีการคัดสรรเจ้าหน้าที่จากหลายสาขาเพื่ออำ�นวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่
นักวิจัยและนักเรียนทุน และ สวก. ยังได้ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรม
ที่สำ�คัญ คือ สวก. ได้พัฒนาโครงการสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการคุณภาพในการให้
บริการของสำ�นักงาน ดังนี้
• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสำ�หรับงานวิจยั ด้านการเกษตร (ARDA Database)
เพื่อเชื่อมโยง ค้นหา และแลกเปลี่ยนข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และผลงานวิจัย
• โครงการเชือ่ มโยงการสืบค้นข้อมูลภายในห้องสมุดของ สวก. กับห้องสมุดของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว์ และฐานข้อมูลเฉพาะด้านการเกษตรระดับนานาชาติ
เช่น Springerlink USDA ERS และ AgBioForum (E-Library)
• โครงการข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และผลงานทางวิชาการ
• โครงการระบบบริหารจัดการงานภายในหน่วยงาน (Back Office) เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกในการบริหารจัดการสำ�นักงาน
• โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
จากการประเมินผลการดำ�เนินงานในช่วงแผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2552-2554) เปรียบเทียบกับช่วงแผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547-2551) นั้น
สวก. ดำ�เนินภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น เป็นผลทำ�ให้นักวิจัยและ
นักเรียนทุนจากหลายแหล่งและในหลายสาขาวิชาได้รบั โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการวิจยั ด้าน
การเกษตรและสะสมองค์ความรูใ้ หม่ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการ
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ศึกษาอันนำ�มาซึง่ กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน และความร่วมมือกับภาคเอกชนทัง้ ในแง่ของการรับ
ทุนวิจัยและการให้ความสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน ตลอดจนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี่ กิดจากโครงการวิจยั ของ สวก. ในขณะเดียวกันมีหลายโครงการวิจยั ทีม่ คี วาม
เป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม สำ�หรับในแง่ของการพัฒนา
องค์กรนั้น สวก. ได้ยึดเอาหลักปฏิบัติที่ดีในการกำ�กับดูแลมาปรับใช้กับการบริหารองค์กร รวมทั้ง
มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำ�นักต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

3.3 ก้าวแห่งอนาคตของ สวก.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
“สวก. เป็นผูน้ �ำ ในการเสริมสร้างงานวิจยั พัฒนานักวิจยั และเป็นแหล่งความรูด้ า้ นการเกษตร
เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ”
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินการของ สวก. แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในลักษณะต่อยอด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่
สามารถเข้าใจได้ง่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
โดยยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 ซึ่งกำ�หนดขึ้นตามภารกิจหลักขององค์กร และ
ยุทธศาสตร์สนับสนุน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งเป็นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1-3
หากวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ 1-3 กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ สวก. จะ
ได้ภาพความสัมพันธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้น
วิจยั เชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย
2. การพั ฒ นานั ก วิ จั ย และเครื อ ข่ า ย
โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะต่อยอด
3. การบริ ห ารจั ด การและสื่ อ สาร
องค์ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศในด้านการเกษตร
4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและ
เอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจยั และนักวิจยั การเกษตรทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร
ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยง
กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ
6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ

>> แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จและข้อเสนอแนะ
การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญที่สุด คือ การประสานการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
สวก. กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งต้องมีการประสานงานและสร้างนโยบายการทำ�งาน
ร่วมกันอย่างชัดเจน และให้เป็นที่รับรู้กันในหัวหน้าหน่วยงานและเจ้ากระทรวง ทั้งนี้ สวก. ควรจะ
เชื่อมโยงการทำ�งานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกๆ ระดับ เช่น
• การวางทิศทาง/นโยบาย ควรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
• การประสานงาน ควรให้บุคคลสำ�คัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดึงหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเข้ามาทำ�งานร่วมกันเพื่อผลักดันการทำ�งานกับ สวก. เพื่อมิให้เกิดปัญหากรณีงาน
วิจัยเสร็จสิ้น แต่หน่วยงานไม่ได้มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์
• การวาง Research Program หรือการหาโจทย์งานวิจัย สวก. ควรเข้าไปหาโจทย์วิจัย
ร่วมกับนักวิจัยในกระทรวง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจะเริ่มดำ�เนินงาน
• การวางทิศทางงานวิจัยของ สวก. นอกจากจะต้องศึกษาแผนงานของกระทรวงแล้ว
ควรจะต้องเก็บข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในกรมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ สวก.
วางยุทธศาสตร์ไปสู่เชิงนโยบายและสาธารณะ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
กระทรวงจะยิ่งมีความสำ�คัญเพิ่มมากขึ้น
• สวก. ควรนำ�ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นี้ไปจัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปี ซึ่งเป็น
รายละเอียดการดำ�เนินงาน โดยเริ่มจากการกำ�หนดเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งในระยะกลาง (5 ปี)
และระยะสั้น (รายปี) กำ�หนดแผนงานโครงการโดยละเอียด และเชื่อมโยงไปยังระบบงบประมาณ
ของสำ�นักงาน
• ตัวชีว้ ดั ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มีการเปลีย่ นแปลงจากเดิมค่อนข้างมาก โดยมีทศิ ทาง
ที่มุ่งวัดในเชิงที่ตอบสนองต่อสาธารณะมากขึ้น และจากนโยบายที่ต้องการให้มีการทำ�งานเชิง
รุก (Aggressive) จึงอาจไม่มีฐานในการเปรียบเทียบผลงานที่ชัดเจนมากนัก ดังนั้น เมื่อมีการ
ดำ�เนินงานตามแผนไปได้ระยะหนึ่ง ควรมีการทบทวนเป้าหมายการดำ�เนินงานทั้งในระยะกลาง
(5 ปี) และระยะสั้น (รายปี) ด้วย
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