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ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ความเป็นมา 
จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้รัฐบาลมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องการใช้งบประมาณมีผลท าให้โครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปบ้างแล้ว และที่

จะต้องด าเนินการต่อเนื่องไม่สามารถด าเนินการต่อได้ รัฐบาลจึงเห็นชอบให้มีการจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศมาด าเนินการต่อ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขผูกพัน (Policy Matrix) ในโครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือการส่งออก เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานในรูปแบบของ “องค์การมหาชน” ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. องค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 
การด าเนินงานของ สวก. อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดตั้ง สวก. มีทุนด าเนินการขั้นต้นประมาณ 3,000 ล้านบาท มิได้
เป็นการตัดโอนภารกิจ หรือทรัพย์สิน หรือบุคลากรจากท่ีใดมา  

การจัดตั้ง สวก. มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร และบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร โดยร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันอ่ืนของรัฐและเอกชน อีกทั้งจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้าง
ความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  
  



1.2 โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง 
 

 
  คณะกรรมการบริหาร สวก. 

ที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 
ประจ าส านักงาน (4/1) รองผู้อ านวยการ สวก. (2) 

หน่วยตรวจสอบภายใน (2) 

ผู้อ านวยการ สวก. (1) 

อนุกรรมการต่าง ๆ 

ส านักสนับสนุน
งานวิจัย (16) 

ส านักส่งเสริม       
การใช้ประโยชน์ (17) 

ส านักพัฒนา         
บุคลากรวิจัย (7) 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (9) 

ส านักบริหาร       
(17) 

กลุ่มงานผู้อ านวยการ
ส านักงาน (12) 



ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงานของ สวก. 
 

2.1 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
2.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 

1) วิสัยทัศน์  
“สวก. เป็นผู้น าในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” 

2) พันธกิจ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร  
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 

3) เป้าประสงค ์
(1) ผลงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะได้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
(2) พัฒนานักวิจัยการเกษตรแบบมืออาชีพ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
(3) มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

4) ยุทธศาสตร์ 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร 

  



2.1.2 เป้าหมายหลักและกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
1.1 การก าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้าน

การเกษตร 
1.2 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบการ

วิจัยของ สวก. และตรงกับความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.3 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 
1.4 การสร้างและพัฒนาความร่วมมือและเครือข่าย

การวิจัยกับหน่วยงานตา่ง ๆ 

1. มีผลงานวิจยัเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 1. รายงานสรุปทิศทางภาคการเกษตรในอนาคตใน
แต่ละป ี

2. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 
จ านวน 2,500 ล้านบาท 

3.  จ านวนหน่วยงานในเครือข่าย เพิม่ขึ้น อย่างน้อย 
5 หน่วยงาน 

4. ร้อยละ 80 ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่ี
ด าเนินการอยู่ (Active) มีการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ  

ผู้วิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1.5 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน ์
1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อผลักดัน

งานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  
1.7 การบริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

ติดตามผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

2. ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (ทั้ง
ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิง
พาณิชย์) 

5. ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยท่ีกลุ่มเป้าหมาย
น าไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุม่  
(ผู้ก าหนดนโยบาย/ภาครัฐ/
ภาคธุรกิจ (มุ่งเน้น SMEs)/
เกษตรกรและผู้บรโิภค) 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 การสร้างบุคลากรด้านวิจัยการเกษตรรุ่นใหม ่
2.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัย 
2.3 การบริหารจัดการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย 

1. เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านวิจยัการเกษตร 
2. มีเครือข่ายนักวิจัยการเกษตร 
3. พัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยของ
บุคลากร กษ. 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิจัยที่ไดร้บัการสนับสนุนทุน
เป็นบุคลากรของ กษ. (ทุนการศึกษา/ทุนปฏิบัติการ
วิจัย) 

2.  มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้านการเกษตร  
3.  จ านวนทุนพัฒนาบุคลากรดา้นวิจยัการเกษตรรุ่นใหม่ 

อย่างน้อย 10 ทุน/ปี 

นักวิจัยด้านการเกษตร  
(ท้ังใน กษ. และภายนอก 
กษ.) 

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 การพัฒนาศูนย์กลางข้อมลูงานวิจยัการเกษตร

ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 
3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมลูด้านวิจัย

การเกษตร 
3.3 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

การเกษตรสูส่าธารณะ 
 

1. ฐานข้อมูลด้านการเกษตรเชิงลึก 
2. เครือข่ายฐานข้อมลูที่ครอบคลุม 

1. จ านวนฐานข้อมูลทั้งหมดทีม่ีการเผยแพร ่เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย 10 ฐาน 

2. มีระบบฐานข้อมลูด้านการวิจัยการเกษตรทีเ่ชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก 

3. จ านวนการอ้างอิง (Reference) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  
4. จ านวน IP ของการใช้ฐานข้อมูลด้านการเกษตร 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
5. จ านวนสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบเข้าใจง่ายท่ีมี

การเผยแพร่ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปลีะ 1 สื่อความรู ้

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุ่ม 

3.4 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสมัพันธ์องค์กรให้
เป็นที่รู้จัก 

3. สวก. เป็นองค์กรที่เป็นท่ียอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

6. ร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรม/งานตามแผน
ประชาสมัพันธ์ของ สวก. 

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุ่ม 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 การก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังและสรรหา

บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม 

4.2 การบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรใหม้ีความเป็นมืออาชีพ (Smart 
Officer) 

1. สวก. เป็นองค์กรผู้น าด้านการวิจัยการเกษตร
ที่มีบุคลากรมืออาชีพ มีระบบงานที่ทันสมัย 
มีความคล่องตัวสูง มีกลยุทธ์การบริหาร
จัดการที่ดี และมีความมั่นคงทางการเงิน 

1. มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
ฉบับท่ี 4 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในระยะของแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับท่ี 4 

3. มีการประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

องค์กร/คนในองค์กร 

4.3 การน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4. มีระบบ e-Office ทีมีประสิทธิภาพ  
5. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการในส านกังานได้รับ

ความพึงพอใจ 

 

4.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มีความ
คล่องตัวในการปฏิบตัิงาน 

6. ร้อยละ 70 ของปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจาก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ไดร้ับการแก้ไข 

 

4.5 การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตามนโยบาย 7. ร้อยละ 90 ของการด าเนินการยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประสบความส าเรจ็  

 

4.6 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 
สวก. 

8. ร้อยละ 80 ของโครงการภายใต้ยทุธศาสตรไ์ดร้ับ
การติดตามและประเมินผล 

 

4.7 การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของ สวก. 9. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการภายนอกได้รับความ 
พึงพอใจ 

 

4.8 การก าหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยนืทางการเงิน 
และบรหิารจดัการเงินทุนของ สวก. ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

10. จัดหาเงินทุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กร จ านวน 2,000 
ล้านบาท  

11. มีรายได้จากการบรหิารจดัการสินทรัพย์ของ
องค์กร จ านวน 150 ล้านบาท 

 

 



2.1.3 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับที ่3 และ 4 

เมื่อน ายุทธศาสตร์การด าเนินงาน ฉบับที่ 3 มาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานฉบับที่ 4 พบว่า มีความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับท่ี 4  (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

1.  การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ 
สาธารณะ และนโยบาย 

1.  การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิผล 

ให้ความส าคญัในการก าหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบสนองช่องว่างของ
ห่วงโซ่งานวิจัยด้านการเกษตร และสนับสนุนวิจัยเพื่อตอบสนองภาค
เกษตรระดับจุลภาค (ทั้งที่เป็น Mass Production และ Niche Market) 
และภาคเกษตรระดับมหภาค (ท้ังที่เป็นงานวิจัยเชิงนโยบายและ
สาธารณะ)  

2.  การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลกัษณะต่อยอด 

2.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิต
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

สร้างนักวิจัยใหม่ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่ม
จ านวนนักวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ นอกจากน้ี ยังส่งเสรมิ
การสร้างเครือข่าย เพื่อให้มี Knowledge Transfer เข้ามาช่วย
ยกระดับศักยภาพ  

3.  การบริหารจดัการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อ
ประโยชนส์าธารณะในรปูแบบท่ีเขา้ใจง่าย 

3.  การบริหารจดัการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วย
นวัตกรรมสารสนเทศ 

ใช้นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและน าข้อมลูมาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายฐานข้อมูลในระดบั
สากล  

4.  การพัฒนาระบบบริหารจดัการ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

4.  การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารการวิจัย
การเกษตร 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเสริมสมรรถนะส าหรับการเป็นองค์กร
ชั้นน า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการประเมินโครงการ ความรู้
ด้านการเกษตร การฝึกอบรมแบบ OJT (On the job training) และ
การพัฒนาระบบงานแบบ Work Smart  

 

  



2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 

1) กรอบการพัฒนาในระยะยาว: แนวนโยบายการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อน
ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” มีรูปแบบการพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่อง โดยจัดล าดับนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศและประชาชน ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาในระยะยาว สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กรอบหลัก ได้แก่ 

1.1) กรอบประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ (Issues for Development) ได้แก่ (1) ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นโดยอาศัยการวิจัยและพัฒนา 
(2) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) ความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ที่พอเพียงกับการด ารงชีวิต และ (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันทางสังคม  

1.2) กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) ได้แก่ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2)  แนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลปัจจุบัน: ส าหรับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าวในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็น

นโยบายส าคัญของรัฐบาลปัจจุบันจะท าให้สามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” โดยใช้แนวคิด 
“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engines of Growth) ที่ส าคัญ คือ การแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้าน 
“ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร ดังนี้  

2.1) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับต้นน้ าภาคเกษตร โดยการเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม อาทิ การเปลี่ยนสินค้าโภค
ภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้ าตาล มันส าปะหลัง ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceutics)  

2.2) สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ า ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี อาทิ 
การเกษตรแม่นย าสูง (Precision Farming) เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2.3) ผลักดันผู้ประกอบการปลายน้ า โดยเฉพาะรายใหม่ (Startups) สู่การเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง และเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
ขององค์กรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน ประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน 

3) ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในระยะกลาง: สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบายองค์รวมแบบบูรณาการ ได้แก่ แนวทางการ
พัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และระดับนโยบายชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 
2558 - 2564) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 -2564) โดยมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาระยะยาวทั้ง 2 กรอบ
ข้างต้นดังนี้ 

3.1) ทิศทางการพัฒนาตามกรอบประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้น าและ
ศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพท่ีส าคัญ ทั้งนี้ มาตรการที่ใช้ในการด าเนินงานมีดังนี้ 

(1) ปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน โดยต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต
และบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่  โดยเฉพาะภาคการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ เป็นต้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้น าและศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่ส าคัญ 

(2) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ บริหารจัดการน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพ่ือรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้ เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

(3) เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน โดยการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ได้
อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

(4) สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม โดยสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกา สการ
เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่  

3.2) ทิศทางการพัฒนาตามกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องในกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  



4) การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของการพัฒนาในระยะกลาง 
โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของภาคเกษตรไทย และการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรส าหรั บอนาคต โดยมี
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

 4.1) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม อาทิ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการก าหนดทิศทาง 
การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด โรงงานน าร่อง และการท าวิจัยตลาด เป็นต้น 

 4.2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการลงทุนการวิจัยและพัฒนา อาทิ 
เน้นการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  เป็นต้น ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 
ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น และด้านบริหารจัดการ อาท ิปรับระบบการบริหารจัดการจาก Function-based Budgeting ไปสู่ Program-based Budgeting เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม อาทิ ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และ
ภาคสังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด เป็นต้น 

พัฒนาสภาวะแวดล้อม วทน. อาทิ เน้นการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น พัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากร
ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือระหว่างกัน ปรับระบบการบริหารจัดการจาก Function-based Budgeting 
ไปสู่ Program-based Budgeting เป็นต้น 

 

ปรับโครงสร้างทั้ งห่วงโซ่คุณค่าในภาค
การเกษตร โดยต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 

สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ า ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน 

ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ พัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพ สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพฒันาและดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การสร้างงานที่เหมาะสม 

 

กรอบประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ กรอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

 
 กลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINES OF GROWTH) 

การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง 
ๆ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทนุวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการ
ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร 

เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดโซ่อปุทาน 

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกร 
และสถาบนั 

บริหารจัดการทรพัยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยนื 

แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประเทศไทย 4.0 

พลัง “ประชา
รัฐ” 

แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 



 

2.2.2 สรุปแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยการเกษตร 

แผนงาน สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

1. นโยบายรัฐบาล  
คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

“นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม” 
8.1  สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้

ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

“ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม”   
เป้าหมาย  

(1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
(2) เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของ

ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ เชิงสังคม 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

3. ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  
เป้าหมาย 

จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
(2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
(3) ส่งเสริมการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 



 

 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

สวก. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของส านักต่างๆ ภายใน สวก. ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งใช้ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของ สวก. 
โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 

 
3.1 นโยบายการด าเนินงาน สวก. ปีงบประมาณ 2560 

นโยบายการด าเนินงาน ของ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามพันธกิจหลัก คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยการเกษตร และ 3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร โดยการปฏิบัติงานของ สวก. มีหลักการด าเนินงาน 10 ข้อ ดังนี้ 

1) การยึดถือการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท างานอย่างโปร่งใส  ไม่มีการคอรัปชั่นในทุก
รูปแบบ 

2) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ด าเนินการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ตามกรอบการ
สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในกรอบวงเงินจ านวน 400 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการก าหนดโจทย์วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและ
ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรตามนโยบาย กษ. และสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Selected Topics  

3) การบริหารจัดการโครงการวิจัย พัฒนากระบวนการบริหารโครงการวิจัยทั้งระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การจัดท าสัญญา 
ติดตามความคืบหน้าโครงการ การเบิกจ่ายเงิน จนถึงการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

4) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ผ่านกลไกประชารัฐ มุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย สาธารณะ และพาณิชย์ ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมความรู้  การให้ค าปรึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การอนุญาตให้สิทธิในผลงานวิจัย การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อภาครัฐ  ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร เป็นต้น จ านวน 44 โครงการ  



 

5) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยการเกษตรที่ สวก. ให้การสนับสนุนไปแล้ว จ านวน 
32 รายการ  

6) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
6.1) การสนับสนุนทุนการศึกษา จัดท าโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี (70 ทุน ระยะเวลา 5 ปี) โดยในปีงบประมาณ 2560 

มีแผนการสนับสนุนทุน จ านวน 15 ทุน  
6.2) การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น เน้นการสนับสนุนทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยในปัจจุบัน เพ่ือเสริมสร้าง

ประสบการณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จ านวน 15 ทุน 
7) การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก.  จะด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวก. (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ือ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานและเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านกา รเกษตร
เพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนคือ 
7.1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สวก. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้ทันท่วงที และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 
7.2) การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลวิจัยด้านการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้จริง  (อาทิ สวก. คอบช. และ กษ.) 

8) การพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีความร่วมมือในรูปแบบบันทึกข้อตกลง หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนางาน
ต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น โดยหน่วยงานที่มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้มีการทบทวนและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

9) การพัฒนาบุคลากร สวก.  มุ่งเน้นการพัฒนา Smart Officer โดยเพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในของ สวก. ให้ท างานอย่างมืออาชีพ  
10) การพัฒนาระบบคุณภาพ สวก. มุ่งเน้นการพัฒนา Smart Service โดยพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน (Workflow) และระบบการท างานภายในของ สวก. ให้

เกิดความคล่องตัว มีการวางแผนการท างานล่วงหน้า มีการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเชิง
คุณภาพ ท างานถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กร 

 
 
 

  



 

3.2 กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

3.2.1 กรอบงานวิจัย สวก.  

ในปีงบประมาณ 2560 สวก. ได้ก าหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการรวม 3 กรอบการวิจัย ได้แก่ 1) การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อน
ภาคการเกษตร 2) การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก–ขนาดกลาง และ 3) การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร โดยมีรายละเอียด
กรอบการวิจัยดังนี้ 

1) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 
1.1) วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการท าอาชีพการเกษตร และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทยกับประเทศคู่ค้า และประเทศคู่แข่ง 
1.2) วัตถุประสงค์รอง 

(1) ได้แนวทางในการก าหนด หรือแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร  
(2) ได้ผลงานวิจัยที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 

1.3 แนวทางการพัฒนา  
ประกอบด้วย 2 แผนการด าเนินงาน 7 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
แผนการด าเนินงานที่ 1 การวิจัยเพื่อก าหนดหรือ แก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ประกอบด้วย 3 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  การวิจัยศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรของประเทศคู่ค้า หรือประเทศคู่แข่ง เพ่ือใช้ในการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย 
(2)  การวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับมาตราการกีดกันทางการค้าทั้งภาษี และมิใช่ภาษี เพ่ือเป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรอง และแนวทางในการปรับปรุง

มาตรการให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่เสียเปรียบทางการค้า เช่น การป้องกันการปลูกพืชในพ้ืนที่ผิดกฎหมาย การผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้น 

(3)  การวิจัยผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ หรือกฎหมายที่มีผลต่ออาชีพเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
แผนการด าเนินงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมดุลในการท าประมง 
(2)  การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการดิน และน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

(3)  การวิจัยและพัฒนาการจัดการพื้นที่การเพาะปลูกท่ีเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่นการจัด Zoning ทางการเกษตร การท าการเกษตร
ในรูปแบบแปลงใหญ่ 

(4)  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสารเคมีตกค้าง ปุ๋ยปลอม ยา
ฆ่าแมลงปลอม เขาหัวโล้น ไฟป่า เป็นต้น 

 
2) การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก – ขนาดกลาง 

2.1) วัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นคง และความยั่งยืนในอาชีพ โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่  

2.2) วัตถุประสงค์รอง 
ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิต และหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรส าหรับเกษตรกรขนาดเล็ก – ขนาดกลาง 

2.3) แนวทางการพัฒนา  
ประกอบด้วย 2 แผนการด าเนินงาน 10 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
แผนการด าเนินงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร ประกอบด้วย 6 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  การวิจัยเชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมของเกษตรกรไทย เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา และการแก้ไขท่ีตรงจุด 
(2)  การวิจัยฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้    
(3)  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
(4)  การวิจัยและพัฒนาการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือลดต้นทุน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(5)  การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer (การใช้พ้ืนที่การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด) 
(6)  การขยายผลรูปแบบการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ สู่พื้นที่การเกษตรอ่ืนที่มีศักยภาพ เช่น การท าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตร

ผสมผสาน เป็นต้น 
  

แผนการด าเนินงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  การปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 



 

(2)  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยผลผลิต (ตลอดห่วงโซ่การผลิต) 
เช่นการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

(3)  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ หรือคัดเลือกพันธุ์พืช สัตว์ ที่ให้ผลผลิตสูง ทน
ต่อสภาวะโลกร้อน การวิจัยเพ่ือควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรคอุบัติใหม่ การวิจัยเทคโนโลยีการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย หรือการวิจัยระบบ
พยากรณ์ ระบบเตือนภัยเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

(4)  การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการท าการเกษตรแบบแม่นย า (Precision farming) ในสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 
 

3) การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร 
3.1) วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือให้ได้นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร  และหรือรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
3.2) วัตถุประสงค์รอง 

(1)  ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูง และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด 
(2)  ได้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ า และหรือมีประสิทธิภาพสูง  
(3)  ได้รูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  

3.3) แนวทางการพัฒนา  
ประกอบด้วย 1 แผนการด าเนินงาน 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
แผนการด าเนินงาน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง 
(2)  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (Process Innovation) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(3)  การวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาผลผลิต การยืดอายุผลผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการขนส่ง ที่สามารถประยุกต์ใช้ในเชิงการค้าได้ 
(4)  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการด าเนินการธุรกิจใหม่ๆ (Business Model) ของกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และหรือผู้ประกอบการระดับต่างๆ 

ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ เช่น การเชื่อมโยงตลาดชุมชน ตลาดระดับ
จังหวัด สู่ศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค เป็นต้น 



 

 
ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมี
กลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะน าผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยโดยตรง 

3.2.2 แผนงานวิจัยอ่ืนๆ อาท ิแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเร่งด่วน แผนงานวิจัยที่ท้าทายไทย 

สวก. ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการแผนงานวิจัย
ที่ส าคัญ จ านวน 10 กลุ่มเรื่อง แบ่งเป็น แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเร่งด่วน จ านวน 7 กลุ่มเรื่อง และแผนงานวิจัยท้าทายไทย จ านวน 3 กลุ่มเรื่อง 
ดังนี้ 

1) แผนงานวิจัยมุ่งเป้า จ านวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
1.1) กลุ่มเรื่องข้าว 
1.2) กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามัน 
1.3) กลุ่มเรื่องสมุนไพร 
1.4) กลุ่มเรื่องอาหารเสริมและสปา อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและการค้า 
1.5) กลุ่มเรื่องพืชสวน 
1.6) กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ 
1.7) กลุ่มเรื่องการบริหารทรัพยากรน้ า 

2) แผนงานวิจัยท้าทายไทย จ านวน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
2.1) กลุ่มเรื่อง Safe Food for All 
2.2) กลุ่มเรื่อง Food Valley 
2.3) กลุ่มเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ าเกษตรกรรมของประเทศไทย   

 
 
 



 

3.3 เป้าหมายกิจกรรมและตัวชี้วัด 

3.3.1 เป้าหมายการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ รายงานการศึกษาแนวทางการก าหนดประเด็นวิจัยเร่งด่วนของประเทศ   1 รายงาน 
 จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจยั 400 ล้านบาท 
 จ านวนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศ  32 ค าขอ 
 จ านวนผลงานวิจัยท่ีผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 44 ผลงาน 
 จ านวนโครงการสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวจิัย   3 โครงการ 
 จ านวนทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี  15 ทุน 
 จ านวนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบตัิการวิจัย ณ ตา่งประเทศ  15 ทุน 
 จ านวนทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  10 ทุน 
 จ านวนหลักสตูรหรือหัวข้อการจดัฝึกอบรม  15 หลักสตูร 
 จ านวนคลังข้อมูลวิจยัการเกษตร   9 ชนิด 
 จ านวนวีดีทัศน์สื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบง่าย  30 ตอน 
 จ านวนสื่อแอนนิเมชันจากสื่ออินโฟกราฟฟิค  20 เรื่อง 
 จ านวน E-Book เพื่อเผยแพรสู่่สาธารณะ  10 เรื่อง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ร้อยละโครงการวิจัยที่อนุมัติทุนเปน็ไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  20 ร้อยละ 
 ร้อยละของโครงการวิจัยที่อยูร่ะหว่างด าเนินการได้มีการตดิตามและประเมินผล 100 ร้อยละ 
 ร้อยละของผูร้ับถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถผลิตผลติภณัฑ์ได้  80 ร้อยละ 
 ผู้ไดร้ับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานท่ีท าหรือสามารถต่อยอดการท างานเดิมให้ดยีิ่งข้ึน  75 ร้อยละ 
 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการเช่ือมข้อมูลผลงานวิจัย  80 ร้อยละ 
 ร้อยละผลส ารวจความพึงพอใจ  85 ร้อยละ 
 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการเงินของ สวก. ประจ าปี 2560  80 ร้อยละ 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ สวก. ประจ าปี 2560  80 ร้อยละ 
 ร้อยละการเบิกจา่ยตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  96 ร้อยละ 



 

3.3.2 แผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนงาน กิจกรรม แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 
1. การสนับสนนุทุน

วิจัยด้านการเกษตร
อย่างมีประสิทธิผล 

7 กลยุทธ์ 17 กิจกรรม ประกอบด้วย   
1.1  การก าหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร 1 10,000.00  
1.2  การสนับสนุนทุนโครงการวิจยัที่มีศักยภาพและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 1 20,000,000.00  
1.3  การบริหารจดัการโครงการวจิัย 3 17,531,000.00  
1.4  การผลักดันผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 5 6,864,000.00  
1.5  การสร้างและพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัยกับหนว่ยงานต่างๆ  4 2,367,000.00  
1.6  การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันงานวิจัยให้เกดิการใช้ประโยชน์สูงสดุ  1 2,272,000.00  
1.7  การบริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและติดตามผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2 1,668,000.00  

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 17 50,712,000.00  
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนงาน กิจกรรม แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 
2. การพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพนักวิจัยใน
การผลิตงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

3 กลยุทธ์ 7 กิจกรรม ประกอบด้วย   
2.1  การสร้างบุคลากรด้านวิจยัการเกษตรรุ่นใหม่ 1 3,000,000.00  
2.2  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจยั 4 7,404,000.00  
2.3  การบริหารจดัการทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั 2 3,200,000.00  

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 7 13,604,000.00  
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนงาน กิจกรรม แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 
3. การบริหารจัดการ

และสื่อสารองค์
ความรู้ด้วย
นวัตกรรม
สารสนเทศ 

4 กลยุทธ์ 11 กิจกรรม ประกอบด้วย   
3.1  การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 2 1,360,000.00  
3.2  การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตร 3 600,000.00  
3.3  การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรสูส่าธารณะ 3 1,600,000.00  
3.4  การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นท่ีรูจ้ัก 3 10,234,000.00  

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 11 13,794,000.00  
 



 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนงาน กิจกรรม แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 
4. การพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศด้าน
บริหารการวิจัย
การเกษตร 

8 กลยุทธ์ 18 กิจกรรม ประกอบด้วย   
4.1  การก าหนดโครงสร้างอัตราก าลัง และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณท์ี่เหมาะสม 2 1,600,000.00  
4.2  การบริหารและพัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 3 4,068,000.00  
4.3  การน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 4,106,000.00  
4.4  การทบทวนแก้ไขกฎระเบยีบ/ข้อบังคับ/สญัญา ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตัิงาน 1 42,000.00  
4.5  การก าหนดยุทธศาสตร ์และแผนงานตามนโยบาย 2 312,500.00  
4.6  การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สวก. 1 305,500.00  
4.7  การพัฒนาคุณภาพการด าเนนิงานของ สวก. 7 4,292,000.00  
4.8  การก าหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงิน และบริหารจัดการเงินทุนของ สวก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1 0.00    

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 18 14,726,000.00  
 รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์  53 92,836,000.00 
 รายจ่ายประจ า 60,449,000.00 
 รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์และรายจ่ายประจ า 158,696,400.00 
 งบผูกพัน 177,145,026.94  
 รวมงบประมาณเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 330,430,026.94 
 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมป ี 38,819,935.02 
 รวมท้ังหมด 369,249,961.96 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จะท าให้การด าเนินงานของ สวก. มีความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ และใช้เป็น

เครื่องมือในการปฏิบัติงานของส านักต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด รวมทั้งใช้ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 



 

  
 
 
 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏบิัติการและงบประมาณ สวก. 
ปีงบประมาณ 2560 

  



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
1.1  การก าหนดทศิทางการ
พฒันางานวจิยัด้านการเกษตร

1) การศึกษาแนวทางการก าหนด
ประเด็นวจิยัเร่งด่วนของประเทศ

รายงานการศึกษา รายงาน 1 10,000.00                        10,000.00                        5,000.00                             รายงาน 5,000.00                          รายงาน -                                  รายงาน -                                  รายงาน 1 สส.

2) การสนับสนุนทนุโครงการวจิยัทีม่ี
ศักยภาพ

จ านวนเงินสนับสนุนทนุวจิยั สวก . 
หรือแหล่งทนุภายนอก

ล้านบาท 400 400,000,000.00                 20,000,000.00                  -                                     ล้านบาท 110 -                                  ล้านบาท 190 5,000,000.00                    ล้านบาท 90 15,000,000.00                   ล้านบาท 10 สส.

ร้อยละโครงการวจิยัทีอ่นุมัติทนุ
เปน็ไปตามนโยบายฯ
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 20 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 20 สส.

1.3  การบริหารจดัการ
โครงการวจิยั

3) การบริหารจดัการโครงการวจิยั ทนุ 
สวก.

จ านวนการจดัประชุมพฒันา
ข้อเสนอโครงการ เช่น การประชุม
โต๊ะกลม ระดมสมอง สวก.พบ
นักวจิยั เปน็ต้น

คร้ัง 35 4,556,000.00                    4,556,000.00                    1,497,500.00                       คร้ัง 14 1,221,500.00                    คร้ัง 14 1,124,500.00                    คร้ัง 7 712,500.00                       คร้ัง สส.

จ านวนการประชุมคณะท างาน
พจิารณาข้อเสนอโครงการ

คร้ัง 10 -                                 -                                     คร้ัง 2 -                                  คร้ัง 3 -                                  คร้ัง 3 -                                  คร้ัง 2 สส.

จ านวนการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ

คร้ัง 10 -                                 -                                     คร้ัง 2 -                                  คร้ัง 3 -                                  คร้ัง 3 -                                  คร้ัง 2 สส.

ร้อยละของโครงการวจิยัทีอ่ยู่
ระหวา่งด าเนินการได้มีการติดตาม
และประเมินผล
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 100 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 100 สส.

จ านวนโครงการทีด่ าเนินการจดัท า
สัญญาภายในเวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.

1.การสนับสนุนทนุวจิยั
ด้านการเกษตรอย่างมี
ประสิทธผิล 1.2  การสนับสนุนทนุ

โครงการวจิยัทีม่ีศักยภาพ
และตรงกบัความต้องการ
ของกลุ่มเปา้หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

จ านวนโครงการทีร่ายงาน
ความกา้วหน้าภายในเวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.

จ านวนโครงการทีข่ยายเวลาภายใน
เวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.

จ านวนโครงการทีเ่บกิจา่ยเงิน
ภายในเวลาทีก่ าหนด (ตัวชี้วดั
ภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.

ร้อยละการปดิโครงการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.

4) การบริหารจดัการโครงการวจิยัจาก
แหล่งทนุภายนอกอืน่ๆ

จ านวนการจดัประชุมพฒันา
ข้อเสนอโครงการ เช่น การประชุม
โต๊ะกลม ระดมสมอง เปน็ต้น

คร้ัง 40 15,000,000.00                  12,000,000.00                  2,700,000.00                       คร้ัง 10 3,950,000.00                    คร้ัง 10 3,450,000.00                    คร้ัง 10 1,900,000.00                    คร้ัง 10 สส.

จ านวนการประชุมบอร์ด 2 มุง่เปา้ 
ทกุกลุ่มงาน

คร้ัง 70 -                                 -                                     คร้ัง 20 -                                  คร้ัง 20 -                                  คร้ัง 20 -                                  คร้ัง 10 สส.

จ านวนการประชุมติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

คร้ัง 40 -                                 -                                     คร้ัง 10 -                                  คร้ัง 10 -                                  คร้ัง 10 -                                  คร้ัง 10 สส.

จ านวนโครงการทีด่ าเนินการจดัท า
สัญญาภายในเวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.

จ านวนโครงการทีร่ายงาน
ความกา้วหน้าภายในเวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

จ านวนโครงการทีข่ยายเวลาภายใน
เวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.

จ านวนโครงการทีเ่บกิจา่ยเงิน
ภายในเวลาทีก่ าหนด (ตัวชี้วดั
ภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.

ร้อยละการปดิโครงการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สส.

ร้อยละของโครงการวจิยัทีอ่ยู่
ระหวา่งด าเนินการได้มีการติดตาม
และประเมินผล
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 100 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 100 สส.

5) การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการวจิยั

จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ด้รับการ
ติดตามและประเมินผล

โครงการ 44 975,000.00                      975,000.00                      269,300.00                          โครงการ 11 337,800.00                       โครงการ 13 140,900.00                       โครงการ 12 227,000.00                       โครงการ 8 สก.

1.4  การผลักดันผลงานวจิยั
สู่การน าไปใช้ประโยชน์

6) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย

จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม 
Policy Forum

คร้ัง 4 700,000.00                      700,000.00                      175,000.00                          คร้ัง 1 175,000.00                       คร้ัง 1 175,000.00                       คร้ัง 1 175,000.00                       คร้ัง 1 สก.

จ านวนเล่มของเอกสารสังเคราะห์
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/เอกสาร
สังเคราะหอ์งค์ความรู้

เล่ม 4 -                                 -                                     เล่ม 1 -                                  เล่ม 1 -                                  เล่ม 1 -                                  เล่ม 1 สก.

จ านวนโครงการวจิยัเชิงนโยบายที่
ภาครัฐ/ภาคเอกชนน าไปใช้
ประโยชน์

โครงการ 11 -                                 -                                     โครงการ 3 -                                  โครงการ 3 -                                  โครงการ 3 -                                  โครงการ 2 สก.



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

7) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

จดักจิกรรมเปดิตัวเทคโนโลยี คร้ัง 8 1,500,000.00                    1,500,000.00                    100,000.00                          คร้ัง 2 420,000.00                       คร้ัง 2 540,000.00                       คร้ัง 1 440,000.00                       คร้ัง 3 สก.

การยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีจาก
งานวจิยั

ค าขอ 4 -                                 -                                     ค าขอ -                                  ค าขอ 1 -                                  ค าขอ 1 -                                  ค าขอ 2 สก.

8) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ

เปดิตัวเทคโนโลยีและอบรมเพือ่
ถ่ายทอดความรู้

คร้ัง 8 1,054,000.00                    1,054,000.00                    318,400.00                          คร้ัง 2 276,000.00                       คร้ัง 2 183,600.00                       คร้ัง 2 276,000.00                       คร้ัง 2 สก.

ผลิตส่ือ/ส่ิงพมิพเ์พือ่เผยแพร่
ผลงานวจิยั

ชิ้น 50 -                                 -                                     ชิ้น 12 -                                  ชิ้น 13 -                                  ชิ้น 12 -                                  ชิ้น 13 สก.

9) การคุ้มครองและบริหารจดัการ
ทรัพย์สินทางปญัญา

ค าขอรับสิทธบิตัร/อนุสิทธบิตัรใน
ประเทศ

ค าขอ 32 2,260,000.00                    2,260,000.00                    639,825.00                          ค าขอ 8 663,325.00                       ค าขอ 8 616,325.00                       ค าขอ 8 340,525.00                       ค าขอ 8 สก.

10) การประชุมคณอนุกรรมการ
ผลักดันผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์และ
คณะท างานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

การจดัประชุม คร้ัง 10 1,350,000.00                    1,350,000.00                    469,950.00                          คร้ัง 3 262,050.00                       คร้ัง 3 355,950.00                       คร้ัง 2 262,050.00                       คร้ัง 2 สก.

จ านวนคร้ังในการจดักจิกรรม คร้ัง 1 150,000.00                      150,000.00                      -                                     คร้ัง 150,000.00                       คร้ัง 1 -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง สก.

จ านวนคนเข้าร่วมกจิกรรม คน 50 -                                 -                                     คน -                                  คน 50 -                                  คน -                                  คน สก.

จ านวนข้อเสนอโครงการทีม่ีการ
พฒันาร่วมกนั
(ตัวชี้วดัภายใน)

โครงการ 5 -                                 -                                     โครงการ -                                  โครงการ -                                  โครงการ 5 -                                  โครงการ สก.

12) การบริหารจดัการเครือข่ายความ
ร่วมมือของ สวก.

จ านวน MOU ทีม่ีการด าเนินงาน MOU 11 67,000.00                        67,000.00                        22,000.00                           MOU 33,750.00                         MOU 11,250.00                         MOU -                                  MOU 11 กอ.

11) การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง
ระหวา่งนักวจิยัและผู้ประกอบการ

1.5  การสร้างและพฒันา
ความร่วมมือและเครือข่าย
การวจิยักบัหน่วยงานต่างๆ



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

13) การจดัพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือ

จ านวนคร้ังในการจดัพธิลีงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ

คร้ัง 2 150,000.00                      150,000.00                      -                                     คร้ัง -                                  คร้ัง 75,000.00                         คร้ัง 1 75,000.00                         คร้ัง 1 กอ.

เอกสารลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือ

ฉบบั 2 -                                 -                                     ฉบบั -                                  ฉบบั -                                  ฉบบั 1 -                                  ฉบบั 1 กอ.

14) การเดินทางของคณะกรรมการ
บริหาร และผู้บริหาร สวก./เจา้หน้าที ่
เพือ่ประสานงานความร่วมมือกบั
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

จ านวนคร้ังในการเดินทางของ
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
 สวก./เจา้หน้าที ่เพือ่ประสานงาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศ

คร้ัง 1 2,000,000.00                    2,000,000.00                    -                                     คร้ัง -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง 2,000,000.00                    คร้ัง 1 กอ.

รายงานการเดินทางของ
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
 สวก./เจา้หน้าที ่เพือ่ประสานงาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศ

รายงาน 1 -                                 -                                     รายงาน -                                  รายงาน -                                  รายงาน -                                  รายงาน 1 กอ.

จ านวนคร้ังทีจ่ดันิทรรศการ คร้ัง 1 2,272,000.00                    2,272,000.00                    200,000.00                          คร้ัง 200,000.00                       คร้ัง 1,872,000.00                    คร้ัง 1 -                                  คร้ัง สก.

จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ ที่
จดัส่งประกวด

ผลงาน 3 -                                 -                                     ผลงาน 2 -                                  ผลงาน 1 -                                  ผลงาน -                                  ผลงาน สก.

จ านวนผลงานทีไ่ด้รับรางวลั
(ตัวชี้วดัภายใน)

รางวลั 3 -                                 -                                     รางวัล -                                  รางวัล 1 -                                  รางวัล 1 -                                  รางวัล 1 สก.

จ านวนบริษัททีร่่วมโครงการในป ี
2015-2016 สามารถซ้ือบธูเองไม่
น้อยกวา่ 5 ราย (ตัวชี้วดัภายใน)

ราย 5 -                                 -                                     ราย -                                  ราย -                                  ราย 5 -                                  ราย สก.

15) การจดัแสดงนิทรรศการและส่งผล
งานเข้าร่วมประกวด

1.6  การสร้างแรงจงูใจ
ใหก้บัผู้ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่
ผลักดันงานวจิยัใหเ้กดิการ
ใช้ประโยชน์สูงสุด (ทัง้
นักวจิยัทีผ่ลิตผลงานวจิยั 
และภาคธรุกจิเข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี)



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

จ านวนผู้เข้าชมบธูไม่น้อยกวา่ 
1,500 คน
(ตัวชี้วดัภายใน)

คน 1,500       -                                 -                                     คน -                                  คน -                                  คน 1500 -                                  คน สก.

จ านวนยอดรวมการส่ังซ้ือสินค้าไม่
น้อยกวา่ 30 ล้านบาท
(ตัวชี้วดัภายใน)

ล้านบาท 30 -                                 -                                     ล้านบาท -                                  ล้านบาท -                                  ล้านบาท 30 -                                  ล้านบาท สก.

16) การประเมินผลกระทบจากการน า
ผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์

จ านวนโครงการ โครงการ 4 1,554,000.00                    1,554,000.00                    13,600.00                           โครงการ 695,200.00                       โครงการ 4 391,700.00                       โครงการ 453,500.00                       โครงการ สก.

17) การบริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

จ านวนโครงการทีไ่ด้ติดตาม โครงการ 8 114,000.00                      114,000.00                      42,000.00                           โครงการ 3 42,000.00                         โครงการ 3 12,200.00                         โครงการ 1 17,800.00                         โครงการ 1 สก.

ร้อยละของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ได้
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สก.

รวมงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่1 (7 กลยทุธ์ 17 โครงการ) 433,712,000.00              50,712,000.00                6,452,575.00                    8,431,625.00                  -             13,948,425.00                -             21,879,375.00                -             

1.7  การบริการหลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ติดตามผลกระทบจากการ
น าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การสร้างนักวจิยัสู่ความเปน็เลิศ โครงการ 2 5,000,000.00                    3,000,000.00                    -                                     โครงการ -                                  โครงการ 1,000,000.00                    โครงการ 2,000,000.00                    โครงการ 2 สพบ.

โครงการพฒันาทมีวจิยั โครงการ 1 -                                 -                                     โครงการ -                                  โครงการ -                                  โครงการ 1 -                                  โครงการ สพบ.

ผู้ได้รับทนุสามารถน าความรู้ทีไ่ด้มา
ใช้พฒันางานวจิยัในโครงการวจิยั
ของหน่วยงาน
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 20 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 20 สพบ.

2.2  การพฒันาและเพิม่
ศักยภาพบคุลากรวจิยั

19) การสนับสนุนทนุปริญญาเอกเฉลิม
พระเกยีรติทรงครองราชย์ 70 ปี

จ านวนทนุทีส่นับสนุน ทนุ 15 22,500,000.00                  300,000.00                      -                                     ทนุ -                                  ทนุ -                                  ทนุ 300,000.00                       ทนุ 15 สพบ.

จ านวนทนุทีส่นับสนุน ทนุ 15 6,000,000.00                    4,000,000.00                    200,000.00                          ทนุ 3 750,000.00                       ทนุ 4 1,350,000.00                    ทนุ 5 1,700,000.00                    ทนุ 3 สพบ.

ร้อยละของผู้ได้รับทนุฝึกอบรมหรือ
ปฏบิติัการวจิยั ทีน่ าความรู้มา
ประยุกต์ใช้กบังานทีรั่บผิดชอบได้ 
หรือ สามารถน าความรู้มาปรับใช้
กบังานวจิยัทีก่ าลังด าเนินการอยู่ 
หรือสามารถน าความรู้มาใช้ใน
โครงการวจิยัใหม่ๆทีจ่ะเกดิขึ้นได้
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 50 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 สพบ.

21) การสนับสนุนทนุน าเสนอ
ผลงานวจิยั ณ ต่างประเทศ

จ านวนทนุทีส่นับสนุน ทนุ 10 1,500,000.00                    1,000,000.00                    -                                     ทนุ 200,000.00                       ทนุ 3 400,000.00                       ทนุ 3 400,000.00                       ทนุ 4 สพบ.

18) การสนับสนุนทนุสร้างนักวจิยัสู่
ความเปน็เลิศ

20) การสนับสนุนทนุฝึกอบรมหรือ
ปฏบิติัการวจิยั ณ ต่างประเทศ

2.การพฒันาและเพิม่
ศักยภาพนักวจิยัในการ
ผลิตงานวจิยัทีม่ีคุณภาพ

2.1  การสร้างบคุลากรด้าน
วจิยัการเกษตรรุ่นใหม่



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

22) การจดัฝึกอบรม จ านวนโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 15 2,104,000.00                    2,104,000.00                    309,400.00                          หลักสูตร 3 723,200.00                       หลักสูตร 8 1,020,400.00                    หลักสูตร 4 51,000.00                         หลักสูตร สพบ.

ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม 
หลักสูตรทีห่น่วยงานใน กษ . ขอรับ
การสนับสนุน ปงีบประมาณ 2559
 แล้วสามารถน าความรู้จากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ในการท างาน
หรือท างานวจิยัทีรั่บผิดชอบหรือต่อ
ยอดการท างานทีด่ าเนินการอยู่
หรือสามารถท าแผนโครงการใน
อนาคตได้ 
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 50 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 50 สพบ.

2.3  การบริหารจดัการทนุ
พฒันาบคุลากรวจิยั

23) การสนับสนุนทนุส าหรับส่งเสริม
ผู้รับทนุ สวก.

การขยายระยะเวลาการศึกษา ทนุ 9 3,500,000.00                    3,000,000.00                    1,700,000.00                       ทนุ 2 1,000,000.00                    ทนุ 3 100,000.00                       ทนุ 2 200,000.00                       ทนุ 2 สพบ.

การสนับสนุนการไปเสนอผลงาน
วทิยานิพนธห์รือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวชิาการระดับ
นานาชาติ

ทนุ 1 -                                 -                                     ทนุ -                                  ทนุ -                                  ทนุ 1 -                                  ทนุ สพบ.

การสนับสนุนค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญใหค้ าแนะน าการเขียน
ผลงานวจิยัเพือ่ตีพมิพเ์ปน็
ภาษาองักฤษ

ทนุ 1 -                                 -                                     ทนุ -                                  ทนุ -                                  ทนุ 1 -                                  ทนุ สพบ.



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

2.3  การบริหารจดัการทนุ
พฒันาบคุลากรวจิยั

การจดัประชุมคณะท างานเกีย่วกบั
การใหท้นุพฒันาบคุลากรวจิยั

คร้ัง 12 200,000.00                      200,000.00                      43,600.00                           คร้ัง 3 45,400.00                         คร้ัง 3 37,500.00                         คร้ัง 3 73,500.00                         คร้ัง 3 สพบ.

การประชุมสัมพนัธก์ารใหท้นุ
พฒันาบคุลากรต่างๆของ ส านัก

คร้ัง 2 -                                 -                                     คร้ัง -                                  คร้ัง 1 -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง 1 สพบ.

การติดตามความกา้วหน้าหลัง
ส าเร็จการศึกษา

คร้ัง 1 -                                 -                                     คร้ัง 1 -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง สพบ.

ผู้ได้รับทนุพฒันาบคุลากรวจิยั 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในงานทีท่ า หรือสามารถต่อยอด
การท างานเดิมใหดี้ยั่งขึ้น
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 75 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ 25 -                                  ร้อยละ 25 -                                  ร้อยละ 25 สพบ.

รวมงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่2 (3 กลยทุธ์ 7 โครงการ) 40,804,000.00                13,604,000.00                2,253,000.00                    -             2,718,600.00                  -             3,907,900.00                  -             4,724,500.00                  -             

24) การบริหารจดัการและส่งเสริมการ
ใหท้นุพฒันาบคุลากร พร้อมติดตาม
ความกา้วหน้าของผู้รับทนุพฒันา
บคุลากรวจิยั



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

25) การจดัท ามาตรฐานข้อมูลการวจิยั
การเกษตร

ระบบฐานข้อมูล ระบบ 1 1,160,000.00                    1,160,000.00                    90,000.00                           ระบบ 90,000.00                         ระบบ 590,000.00                       ระบบ 390,000.00                       ระบบ 1 สท.

ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการเชื่อม
ข้อมูลผลงานวจิยั
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สท.

ชิ้นงานทีเ่ปน็องค์ความรู้ ชิ้นงาน 1 200,000.00                      200,000.00                      -                                     ชิ้นงาน -                                  ชิ้นงาน 100,000.00                       ชิ้นงาน 100,000.00                       ชิ้นงาน 1 สท.

ร้อยละของความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สท.

จ านวนคลังข้อมูล ชนิด 9 200,000.00                      200,000.00                      -                                     ชนิด -                                  ชนิด 100,000.00                       ชนิด 100,000.00                       ชนิด 9 สท.

ร้อยละของความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สท.

ระบบฐานข้อมูลวจิยัทีแ่ล้วเสร็จ ระบบ 1 200,000.00                      200,000.00                      -                                     ระบบ -                                  ระบบ 100,000.00                       ระบบ 100,000.00                       ระบบ 1 สท.

ร้อยละของโครงการวจิยัทีแ่ล้ว
เสร็จทีอ่ยู่ในระบบฐานข้อมูล
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สท.

29) การศึกษาความเปน็ไปได้ในการใช้
ระบบ Big DATA

รายงานการศึกษา รายงาน 1 200,000.00                      200,000.00                      -                                     รายงาน -                                  รายงาน 100,000.00                       รายงาน 100,000.00                       รายงาน 1 สท.

30) การจดัท าส่ือความรู้ด้านการเกษตร
แบบง่าย

จ านวนวดีีทศัน์ ตอน 30 1,000,000.00                    1,000,000.00                    -                                     ตอน -                                  ตอน 500,000.00                       ตอน 500,000.00                       ตอน 30 สท.

ร้อยละของความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สท.

จ านวนส่ือแอนนิเมชั่น เร่ือง 20 500,000.00                      500,000.00                      -                                     เร่ือง -                                  เร่ือง 250,000.00                       เร่ือง 250,000.00                       เร่ือง 20 สท.

ร้อยละของความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สท.

26) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพือ่
สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตรด้วย ICT

27) การพฒันาและเพิม่จ านวน
คลังข้อมูลวจิยัการเกษตร

28) ปรับปรุงและพฒันาฐานผลงานวจิยั
โครงการทีแ่ล้วเสร็จ

31) การผลิตส่ือแอนนิเมชันจากส่ือ
อนิโฟกราฟฟคิ

3.การบริหารจดัการและ
ส่ือสารองค์ความรู้ด้วย
นวตักรรมสารสนเทศ

3.1  การพฒันาศูนย์กลาง
ข้อมูลงานวจิยัการเกษตร
ด้วยนวตักรรมสารสนเทศ

3.2  การพฒันาและบริหาร
จดัการข้อมูลด้านวจิยั
การเกษตร

3.3  การพฒันาและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่
สาธารณะ



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

จ านวน E-Book เร่ือง 10 100,000.00                      100,000.00                      -                                     เร่ือง -                                  เร่ือง 100,000.00                       เร่ือง -                                  เร่ือง 10 สท.

ร้อยละของความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สท.

3.4  การสร้างภาพลักษณ์
และประชาสัมพนัธอ์งค์กรให้
เปน็ทีรู้่จกั

33) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ่์าน
การจดักจิกรรมและการจดันิทรรศการ

จ านวนการจดักจิกรรมและ
นิทรรศการเพือ่เผยแพร่
ประชาสัมพนัธอ์งค์กร

คร้ัง 10 970,000.00                      970,000.00                      -                                     คร้ัง 450,000.00                       คร้ัง 4 260,000.00                       คร้ัง 3 260,000.00                       คร้ัง 3 กอ.

34) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ่์าน
ช่องทางส่ือ(Media)ต่าง ๆ

จ านวนช่องทางส่ือ (Media) ทีไ่ด้มี
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

รูปแบบ 4 7,644,000.00                    7,644,000.00                    1,611,000.00                       รูปแบบ 1 811,000.00                       รูปแบบ 1 5,111,000.00                    รูปแบบ 1 111,000.00                       รูปแบบ 1 กอ.

35) การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การ
สร้างความมีส่วนร่วมและการบริหาร
ความสัมพนัธภ์าคีเครือข่าย ผ่านการจดั
กจิกรรมต่าง ๆ

จ านวนการจดักจิกรรมเพือ่สร้าง
ความมีส่วนร่วม และบริหาร
ความสัมพนัธก์บัภาคีเครือข่าย

คร้ัง 12 1,620,000.00                    1,620,000.00                    440,000.00                          คร้ัง 3 370,000.00                       คร้ัง 3 440,000.00                       คร้ัง 3 370,000.00                       คร้ัง 3 กอ.

รวมงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่3 (4 กลยทุธ์ 11 โครงการ) 13,794,000.00                13,794,000.00                2,141,000.00                    -             1,721,000.00                  -             7,651,000.00                  -             2,281,000.00                  -             

32) การจดัท า E-Book เพือ่เผยแพร่สู่
สาธารณะ



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

36) การปรับปรุงโครงสร้างอตัราก าลัง 
สวก.

ผลการศึกษาการปรับปรุง
โครงสร้างอตัราก าลัง สวก.

รายงาน 1 1,500,000.00                    1,500,000.00                    1,500,000.00                       รายงาน -                                  รายงาน -                                  รายงาน -                                  รายงาน 1 สบ.

37) การสรรหาบคุลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถ

ร้อยละความส าเร็จของการสรรหา
บคุลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ
ตามกรอบอตัราก าลัง

ร้อยละ 80 100,000.00                      100,000.00                      100,000.00                          ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สบ.

38) แผนการพฒันาบคุลากรส านักงาน
พฒันาการวจิยัการเกษตรปงีบประมาณ
 2560

 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการพฒันา
บคุลากร

ร้อยละ 80 2,483,000.00                    2,483,000.00                    1,005,000.00                       ร้อยละ 419,000.00                       ร้อยละ 709,000.00                       ร้อยละ 350,000.00                       ร้อยละ 80 สบ.

การจดัประชุมต่างๆ คร้ัง 12 685,000.00                      685,000.00                      233,235.00                          คร้ัง 3 143,175.00                       คร้ัง 3 165,940.00                       คร้ัง 3 142,650.00                       คร้ัง 3 สบ.

ร้อยละการด าเนินการตาม
ค าแนะน าจากทีป่ระชุม (ตัวชี้วดั
ภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สบ.

40) เจา้หน้าที ่สวก.ไปฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

เจา้หน้าที ่สวก.เดินทางไปฝึกอบรม
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ

คร้ัง 2 900,000.00                      900,000.00                      -                                     คร้ัง 900,000.00                       คร้ัง 2 -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง สพบ.

ศักยภาพในการด าเนินงานของ
เจา้หน้าที ่สวก. เพิม่ขึ้นหลัง
ฝึกอบรมหรือดูงาน (ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สพบ.

41) การเพิม่ประสิทธภิาพและความ
ปลอดภยัของระบบ IT

เจา้หน้าทีม่ีอปุกรณ์เคร่ือง
คอมพวิเตอร์เพยีงพอกบัการใช้งาน

ร้อยละ 100 4,436,000.00                    4,106,000.00                    772,750.00                          ร้อยละ 100 1,507,750.00                    ร้อยละ 100 1,047,750.00                    ร้อยละ 100 777,750.00                       ร้อยละ 100 สท.

ร้อยละความพงึพอใจของเจา้หน้าที่
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 สท.

4.3  การน าระบบ
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพือ่
สนับสนุนการปฏบิติังาน

4.1  การก าหนดโครงสร้าง
อตัราก าลัง และสรรหา
บคุลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม

4.2  การบริหารและพฒันา
ความรู้ความสามารถของ
บคุลากรใหม้ีความเปน็มือ
อาชีพ 39) การประชุมเพือ่บริหารงานบคุลากร

4.การพฒันาองค์กรสู่ความ
เปน็เลิศด้านการบริหาร
การวจิยัการเกษตร



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

มีการปรับปรุงแกไ้ขระเบยีบ 
ข้อบงัคับ หรือสัญญา

เร่ือง 3 42,000.00                        42,000.00                        4,500.00                             เร่ือง 12,500.00                         เร่ือง 1 12,500.00                         เร่ือง 1 12,500.00                         เร่ือง 1 นิติการ

ร้อยละความส าเร็จของการ
ปรับปรุงแกไ้ขระเบยีบ ข้อบงัคับ 
หรือสัญญา
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 นิติการ

แผนยุทธศาสตร์ 
ฉบบัที ่4

เล่ม 500 262,500.00                      262,500.00                      77,500.00                           เล่ม 500 60,000.00                         เล่ม 60,000.00                         เล่ม 65,000.00                         เล่ม งานยุทธฯ

แผนงาน และงบประมาณ ประจ าปี ฉบบั 1 -                                 -                                     ฉบบั -                                  ฉบบั -                                  ฉบบั -                                  ฉบบั 1 งานยุทธฯ

ค ารับรองการปฏบิติังานของ สวก. ฉบบั 1 -                                 -                                     ฉบบั -                                  ฉบบั 1 -                                  ฉบบั -                                  ฉบบั งานยุทธฯ

ร้อยละความส าเร็จของการจดัท า
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
งบประมาณ และค ารับรองฯ 
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 งานยุทธฯ

44) การประชุมคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนงานวจิยัและคณะท างานต่างๆ
 ทีเ่กีย่วข้อง

จ านวนการประชุม คร้ัง 2 50,000.00                        50,000.00                        3,000.00                             คร้ัง 1 22,000.00                         คร้ัง -                                  คร้ัง 25,000.00                         คร้ัง 1 งานยุทธฯ

4.6  การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของ สวก.

45) การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ สวก.

การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของ สวก.

คร้ัง 4 305,500.00                      305,500.00                      166,500.00                          คร้ัง 1 45,000.00                         คร้ัง 1 47,000.00                         คร้ัง 1 47,000.00                         คร้ัง 1 งานยุทธฯ

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการและ
งบประมาณ สวก. ประจ าป ี2560
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ 10 -                                  ร้อยละ 30 -                                  ร้อยละ 60 -                                  ร้อยละ 80 งานยุทธฯ

4.4  การทบทวนแกไ้ข
กฎระเบยีบ/ข้อบงัคับ/สัญญา
 ใหม้ีความคล่องตัวในการ
ปฏบิติังาน

42) ทบทวนแกไ้ขข้อบงัคับ ระเบยีบ 
สัญญา ใหม้ีความคล่องตัวในการ
ปฏบิติังาน

4.5  การก าหนดยุทธศาสตร์
 และแผนงานตามนโยบาย

43) การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน
 งบประมาณ และตัวชี้วดัของ สวก.



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

รายงานผลการส ารวจความพงึ
พอใจและข้อเสนอแนะเพือ่การ
พฒันางานยุทธศาสตร์ วางแผน 
และงบประมาณ
(ตัวชี้วดัภายใน)

รายงาน 1 -                                 -                                     รายงาน -                                  รายงาน -                                  รายงาน -                                  รายงาน 1 งานยุทธฯ

รายงานผลการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงรายไตรมาส

คร้ัง 4 50,000.00                        50,000.00                        8,000.00                             คร้ัง 1 8,000.00                          คร้ัง 1 8,000.00                          คร้ัง 1 26,000.00                         คร้ัง 1 กอ.

ร้อยละของกจิกรรมทีม่ีผลการ
บริหารจดัการความเส่ียงลดลง
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 กอ.

รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ รายงาน 1 630,000.00                      630,000.00                      -                                     รายงาน 15,000.00                         รายงาน 127,500.00                       รายงาน 487,500.00                       รายงาน 1 กอ.

ร้อยละผลส ารวจความพงึพอใจ 
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 85 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 85 กอ.

48) โครงการกจิกรรม 5 ส. การปฏบิติักจิกรรม 5 ส. คร้ัง 2 35,000.00                        35,000.00                        700.00                                คร้ัง 700.00                             คร้ัง 32,900.00                         คร้ัง 1 700.00                             คร้ัง 1 กอ.

ร้อยละความส าเร็จของกจิกรรม 
(การประเมินผลการจดักจิกรรม)
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 กอ.

การจดัประชุมเพือ่บริหารการ
ด าเนินงานภายในส านักงาน

คร้ัง 10 2,054,000.00                    2,054,000.00                    589,000.00                          คร้ัง 3 485,000.00                       คร้ัง 3 490,000.00                       คร้ัง 2 490,000.00                       คร้ัง 2 กอ.

ร้อยละความพงึพอใจในการจดั
ประชุม
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 85 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 85 กอ.

47) โครงการการส ารวจความพงึพอใจ
เกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้ริการ ของ
ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ

49) การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และการประชุมผู้บริหาร สวก.

46) การพฒันาระบบควบคุม
กระบวนการท างานภายในและการ
บริหารจดัการความเส่ียงขององค์กร

4.7  การพฒันาคุณภาพการ
ด าเนินงานของ สวก.



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

ร้อยละความส าเร็จในการจดัท า
รายงานการประชุมเสร็จภายใน 7 
วนัหลังการประชุม
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 85 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 85 กอ.

ร้อยละความส าเร็จในการส่งออก
วาระการประชุมกอ่นวนัประชุม 7 
วนั
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 85 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 85 กอ.

เหน็ชอบรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน

คร้ัง 4 320,000.00                      320,000.00                      71,110.00                           คร้ัง 1 71,110.00                         คร้ัง 1 71,110.00                         คร้ัง 1 106,670.00                       คร้ัง 1 ตรวจสอบ
ภายใน

รายงานผลการด าเนินงานใน
รายงานประจ าป ีสวก.

คร้ัง 1 -                                 -                                     คร้ัง 1 -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง ตรวจสอบ
ภายใน

เหน็ชอบแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี2561

คร้ัง 1 -                                 -                                     คร้ัง -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง -                                  คร้ัง 1 ตรวจสอบ
ภายใน

51) การตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการบริหาร สวก.

คร้ัง 4 24,000.00                        24,000.00                        24,000.00                           คร้ัง 1 -                                  คร้ัง 1 -                                  คร้ัง 1 -                                  คร้ัง 1 ตรวจสอบ
ภายใน

ร้อยละของความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ภายในป ี2560
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ 20 -                                  ร้อยละ 40 -                                  ร้อยละ 60 -                                  ร้อยละ 80 ตรวจสอบ
ภายใน

52) การจดัท าและบริหารนิติกรรม
สัญญา

การประชุมคณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

คร้ัง 7 1,179,000.00                    1,179,000.00                    205,650.00                          คร้ัง 2 208,450.00                       คร้ัง 2 205,600.00                       คร้ัง 2 559,300.00                       คร้ัง 1 นิติการ

ร้อยละความส าเร็จของบริหารนิติ
กรรมสัญญา
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 นิติการ

50) การประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

ร้อยละความส าเร็จในการ
ตรวจสอบร่างสัญญาภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ -                                  ร้อยละ 80 นิติการ

แผนการด าเนินงานด้านการเงินของ
 สวก. ประจ าป ี2560

ฉบบั 1 -                                 -                                 -                                     ฉบบั 1 -                                  ฉบบั -                                  ฉบบั -                                  ฉบบั งานยุทธฯ

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
ด้านการเงินของ สวก. ประจ าป ี
2560
(ตัวชี้วดัภายใน)

ร้อยละ 80 -                                 -                                     ร้อยละ 10 -                                  ร้อยละ 30 -                                  ร้อยละ 60 -                                  ร้อยละ 80 งานยุทธฯ

รวมงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่4 (8 กลยทุธ์ 18 โครงการ)                 15,056,000.00                 14,726,000.00                     4,760,945.00                   3,897,685.00                   2,977,300.00                   3,090,070.00

รวมงบประมาณตามยทุธศาสตรท์ี ่1-4 503,366,000.00              92,836,000.00                15,607,520.00                   16,768,910.00                28,484,625.00                31,974,945.00                

หมายเหต ุ: ตวัชีว้ัดภายในเปน็ตวัชีว้ัดเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ ภายในของส านักงาน โดยจะไม่น ามาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ สวก . กับหน่วยงานภายนอก

53) การจดัท าและการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานด้านการเงิน สวก. 
ประจ าป ี2560

4.8  การก าหนดกลยุทธเ์พือ่
ความยั่งยืนทางการเงิน และ
บริหารจดัการเงินทนุของ 
สวก. ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบบคุลากร เงินเดือน เงินเดือนผู้บริหารและเจา้หน้าที่ 48,364,000.00                  48,364,000.00                  12,090,939.00                      12,090,939.00                   12,090,939.00                   12,091,183.00                   

สวสัดิการ เงินทดแทนเมือ่ออกจากงาน 782,000.00                      782,000.00                      197,000.00                          195,000.00                       195,000.00                       195,000.00                       

ค่ารักษาพยาบาล 1,300,000.00                    1,300,000.00                    300,000.00                          300,000.00                       300,000.00                       400,000.00                       

ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตุ 173,000.00                      173,000.00                      173,000.00                          -                                  -                                  -                                  

ค่าล่วงเวลา 187,000.00                      187,000.00                      46,725.00                           46,725.00                         46,725.00                         46,825.00                         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 120,000.00                      120,000.00                      60,000.00                           -                                  60,000.00                         -                                  

เงินสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ 1,275,000.00                    1,275,000.00                    318,726.00                          318,726.00                       318,726.00                       318,822.00                       

ค่าตอบแทน เงินผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 514,000.00                      514,000.00                      128,400.00                          128,400.00                       128,400.00                       128,800.00                       

ค่าตอบแทนผันแปร 754,000.00                      240,000.00                      -                                     -                                  240,000.00                       -                                  

รวมงบบคุลากร 53,469,000.00                52,955,000.00                13,314,790.00                   13,079,790.00                13,379,790.00                13,180,630.00                

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 262,000.00                      262,000.00                      41,000.00                           31,000.00                         40,000.00                         150,000.00                       

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ 200,000.00                      200,000.00                      30,000.00                           60,000.00                         30,000.00                         80,000.00                         

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร 400,000.00                      384,000.00                      133,660.00                          66,585.00                         116,585.00                       67,170.00                         

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 450,000.00                      413,000.00                      75,000.00                           112,500.00                       112,500.00                       113,000.00                       

ค่าจา้งท าความสะอาด 960,000.00                      880,000.00                      160,000.00                          240,000.00                       240,000.00                       240,000.00                       

ค่าจา้งเหมาบริการก าจดัปลวก แมลง และหนู 15,000.00                        15,000.00                        15,000.00                           -                                  -                                  -                                  

ค่าสอบบญัชี  ป ี 2559 350,000.00                      350,000.00                      350,000.00                          -                                  -                                  -                                  

ค่ารับรองและพธิกีาร 368,000.00                      368,000.00                      182,500.00                          80,000.00                         52,500.00                         53,000.00                         

ค่าเบีย้ประกนั 94,000.00                        94,000.00                        32,000.00                           -                                  62,000.00                         -                                  

ค่าจา้งพนักงานส่ง - รับเอกสาร 168,000.00                      154,000.00                      28,000.00                           42,000.00                         42,000.00                         42,000.00                         

ค่าใช้จา่ยเบด็เตล็ด 100,000.00                      100,000.00                      25,500.00                           25,500.00                         25,000.00                         24,000.00                         

ค่าเคร่ืองแบบ 234,000.00                      234,000.00                      -                                     -                                  117,000.00                       117,000.00                       

ค่าบริการจา้งเหมาพนักงานขับรถ 198,000.00                      182,000.00                      33,000.00                           49,500.00                         49,500.00                         50,000.00                         

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ ๆ 300,000.00                      284,000.00                      68,000.00                           48,000.00                         84,000.00                         84,000.00                         

ค่าวสัดุ ค่าวสัดุส านักงาน 436,000.00                      436,000.00                      86,000.00                           120,000.00                       120,000.00                       110,000.00                       

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 537,000.00                      537,000.00                      100,000.00                          150,000.00                       150,000.00                       137,000.00                       

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 174,000.00                      174,000.00                      30,000.00                           45,000.00                         45,000.00                         54,000.00                         

ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 180,000.00                      180,000.00                      45,000.00                           45,000.00                         45,000.00                         45,000.00                         

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟา้ 1,200,000.00                    1,200,000.00                    300,000.00                          300,000.00                       300,000.00                       300,000.00                       

ค่าน้ าประปา 60,000.00                        55,000.00                        10,000.00                           15,000.00                         15,000.00                         15,000.00                         

ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 240,000.00                      240,000.00                      60,000.00                           60,000.00                         60,000.00                         60,000.00                         

ค่าโทรศัพทส์ านักงาน 158,000.00                      158,000.00                      39,875.00                           39,375.00                         39,375.00                         39,375.00                         

ค่าบริการอนิเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ 126,000.00                      126,000.00                      31,500.00                           31,500.00                         31,500.00                         31,500.00                         

รวมงบด าเนินงาน 7,210,000.00                 7,026,000.00                 1,876,035.00                    1,560,960.00                  1,776,960.00                  1,812,045.00                  



แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 หน่วย : บาท

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชือ่โครงการ/กิจกรรม ชือ่ตวัชีว้ัด หน่วย เปา้  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจา่ย ผู้รบั

หมาย  ป ี2560  ป ี2560 แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย แผนเบกิจา่ย ผิดชอบ
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย
หน่วย เปา้

หมาย

ไตรมาสที ่(1 ต.ค. - ธ.ค. 59) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - มี.ค. 60) ไตรมาสที ่3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) ไตรมาสที ่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน 229,000.00                      229,000.00                      101,000.00                          81,000.00                         47,000.00                         -                                  

ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 230,000.00                      230,000.00                      116,000.00                          114,000.00                       -                                  -                                  

ค่าครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 9,000.00                          9,000.00                          9,000.00                             -                                  -                                  -                                  

ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                                 -                                 -                                     -                                  -                                  -                                  

รวมงบลงทุน 468,000.00                    468,000.00                    226,000.00                       195,000.00                    47,000.00                      -                              

รวมรายจา่ยประจ า 61,147,000.00                60,449,000.00                15,416,825.00                   14,835,750.00                15,203,750.00                14,992,675.00                

รวมงบประมาณตามยทุธศาสตรแ์ละรายจา่ยประจ า 564,513,000.00              153,285,000.00              31,024,345.00                   31,604,660.00                43,688,375.00                46,967,620.00                

งบผูกพนั งบผูกพนัส าหรับทนุโครงการวจิยั 161,368,249.86                 161,368,249.86                 66,824,853.00                      39,261,162.58                   39,252,109.00                   16,030,125.28                   

งบผูกพนัส าหรับทนุพฒันาบคุลากรวจิยั 14,402,497.08                  14,402,497.08                  7,899,755.80                       737,475.98                       1,442,422.08                    4,322,843.23                    

งบผูกพนัส าหรับการติดตามและประเมินผลโครงการวจิยั 287,800.00                      287,800.00                      31,300.00                           -                                  256,500.00                       -                                  

งบผูกพนัส าหรับสัญญาจดัซ้ือ-จดัจา้ง 1,086,480.00                    1,086,480.00                    271,620.00                          271,620.00                       271,620.00                       271,620.00                       

รวมงบผูกพัน 177,145,026.94              177,145,026.94              75,027,528.80                   40,270,258.56                41,222,651.08                20,624,588.51                

รวมงบประมาณ ป ี2560 741,658,026.94              330,430,026.94              106,051,873.80                 71,874,918.56                84,911,026.08                67,592,208.51                

เงินกนัไวเ้บกิจา่ยเหล่ือมปี เงินกนัไวเ้บกิจา่ยเหล่ือมปสี าหรับทนุโครงการวจิยั 29,646,918.10                  29,646,918.10                  20,803,599.10                      2,512,350.00                    6,330,969.00                    -                                  

เงินกนัไวเ้บกิจา่ยเหล่ือมปสี าหรับทนุพฒันาบคุลากรวจิยั 2,340,929.24                    2,340,929.24                    1,547,968.78                       792,960.46                       -                                  -                                  

เงินกนัไวเ้บกิจา่ยเหล่ือมปสี าหรับการติดตามและประเมินผลโครงการวจิยั 187,400.00                      187,400.00                      110,300.00                          37,000.00                         40,100.00                         -                                  

เงินกนัไวเ้บกิจา่ยเหล่ือมปสี าหรับสัญญาจดัซ้ือ -จดัจา้ง/ข้อผูกพนั 2,705,987.68                    2,705,987.68                    2,705,987.68                       -                                  -                                  -                                  

เงินกนัไวเ้บกิเหล่ือมปสี าหรับกรณีไม่ได้กอ่หนีผู้กพนัภายในปี 3,938,700.00                    3,938,700.00                    416,400.00                          1,872,350.00                    824,975.00                       824,975.00                       

(ได้รับอนุมัติจาก ผอ. สวก. แล้ว) 
รวมเงินกันไว้เบกิจา่ยเหลือ่มปี 38,819,935.02                  38,819,935.02                  25,584,255.56                      5,214,660.46                    7,196,044.00                    824,975.00                       

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 780,477,961.96              369,249,961.96              131,636,129.36                 77,089,579.02                92,107,070.08                68,417,183.51                



แผนปฏบิตัิการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 รายเดือน หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ

ป ี2560 ป ี2560 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

1.1  การก าหนดทศิทางการพฒันา
งานวจิัยด้านการเกษตร

1 1) การศึกษาแนวทางการก าหนด
ประเด็นวจิัยเร่งด่วนของประเทศ

10,000.00                       10,000.00                       -                                       -                                    5,000.00                              -                                      -                                     5,000.00                                      -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   สส.

1.2  การสนับสนุนทนุโครงการวจิัย
ทีม่ีศักยภาพและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเปา้หมาย

2 2) การสนับสนุนทนุโครงการวจิัยทีม่ี
ศักยภาพ

400,000,000.00               20,000,000.00                 -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     5,000,000.00                        5,000,000.00                        5,000,000.00                        5,000,000.00                     สส.

1.3  การบริหารจัดการโครงการวจิัย 3 3) การบริหารจัดการโครงการวจิัย ทนุ 
สวก.

4,556,000.00                   4,556,000.00                   370,500.00                            546,500.00                         580,500.00                          370,500.00                           420,500.00                          430,500.00                                   296,500.00                          321,500.00                          506,500.00                           227,500.00                           252,500.00                           232,500.00                        สส.

4 4) การบริหารจัดการโครงการวจิัยจาก
แหล่งทนุภายนอกอื่นๆ

15,000,000.00                 12,000,000.00                 840,000.00                            840,000.00                         1,020,000.00                        1,260,000.00                        1,260,000.00                        1,430,000.00                                1,060,000.00                        1,160,000.00                        1,230,000.00                        550,000.00                           650,000.00                           700,000.00                        สส.

5 5) การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการวจิัย

975,000.00                     975,000.00                     177,700.00                            23,000.00                           68,600.00                            152,900.00                           143,500.00                          41,400.00                                    40,300.00                            42,400.00                            58,200.00                             68,500.00                             158,500.00                           -                                   สก.

6 6) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย

700,000.00                     700,000.00                     -                                       120,000.00                         55,000.00                            -                                      120,000.00                          55,000.00                                    -                                     120,000.00                          55,000.00                             -                                      120,000.00                           55,000.00                          สก.

7 7) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1,500,000.00                   1,500,000.00                   100,000.00                            -                                    -                                     -                                      40,000.00                            380,000.00                                   -                                     500,000.00                          40,000.00                             240,000.00                           140,000.00                           60,000.00                          สก.

8 8) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1,054,000.00                   1,054,000.00                   17,000.00                              84,400.00                           217,000.00                          17,000.00                             49,600.00                            209,400.00                                   17,000.00                            117,000.00                          49,600.00                             209,400.00                           49,600.00                             17,000.00                          สก.

9 9) การคุ้มครองและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปญัญา

2,260,000.00                   2,260,000.00                   179,941.00                            279,942.00                         179,942.00                          221,108.00                           221,108.00                          221,109.00                                   205,441.00                          205,442.00                          205,442.00                           113,275.00                           113,275.00                           113,975.00                        สก.

10 10) การประชุมคณอนุกรรมการผลักดัน
ผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์และ
คณะท างานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

1,350,000.00                   1,350,000.00                   296,250.00                            86,850.00                           86,850.00                            86,850.00                             88,350.00                            86,850.00                                    86,850.00                            182,250.00                          86,850.00                             88,350.00                             86,850.00                             86,850.00                          สก.

11 11) การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง
ระหวา่งนักวจิัยและผู้ประกอบการ

150,000.00                     150,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     150,000.00                                   -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   สก.

12 12) การบริหารจัดการเครือข่ายความ
ร่วมมือของ สวก.

67,000.00                       67,000.00                       5,500.00                               5,500.00                             11,000.00                            11,250.00                             11,250.00                            11,250.00                                    11,250.00                            -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   กอ.

1.การสนับสนุนทนุวจิัย
ด้านการเกษตรอย่างมี
ประสิทธผิล

ผู้รับ
ผิดชอบ

1.4  การผลักดันผลงานวจิัยสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์

1.5  การสร้างและพฒันาความ
ร่วมมือและเครือข่ายการวจิัยกับ
หน่วยงานต่างๆ



แผนปฏบิตัิการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 รายเดือน หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ

ป ี2560 ป ี2560 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ผู้รับ
ผิดชอบ

13 13) การจัดพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือ

150,000.00                     150,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     75,000.00                             -                                      75,000.00                             -                                   กอ.

14 14) การเดินทางของคณะกรรมการ
บริหาร และผู้บริหาร สวก./เจ้าหน้าที ่
เพือ่ประสานงานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

2,000,000.00                   2,000,000.00                   -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      2,000,000.00                        -                                   กอ.

1.6  การสร้างแรงจูงใจใหก้ับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ผลักดันงานวจิัยให้
เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

15 15) การจัดแสดงนิทรรศการและส่งผล
งานเข้าร่วมประกวด

2,272,000.00                   2,272,000.00                   -                                       100,000.00                         100,000.00                          200,000.00                           -                                     -                                              372,000.00                          1,050,000.00                        450,000.00                           -                                      -                                      -                                   สก.

16 16) การประเมินผลกระทบจากการน า
ผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

1,554,000.00                   1,554,000.00                   -                                       13,600.00                           -                                     303,500.00                           13,200.00                            378,500.00                                   -                                     13,200.00                            378,500.00                           -                                      -                                      453,500.00                        สก.

17 17) การบริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

114,000.00                     114,000.00                     -                                       20,000.00                           22,000.00                            -                                      40,000.00                            2,000.00                                      12,200.00                            -                                     -                                      17,800.00                             -                                      -                                   สก.

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 1 (7 กลยุทธ์ 17 โครงการ) 433,712,000.00             50,712,000.00               1,986,891.00                     2,119,792.00                   2,345,892.00                    2,623,108.00                    2,407,508.00                    3,401,009.00                           2,101,541.00                    3,711,792.00                    8,135,092.00                    6,514,825.00                    8,645,725.00                    6,718,825.00                  

2.1  การสร้างบคุลากรด้านวจิัย
การเกษตรรุ่นใหม่

18 18) การสนับสนุนทนุสร้างนักวจิัยสู่ความ
เปน็เลิศ

5,000,000.00                   3,000,000.00                   -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     1,000,000.00                        -                                      1,000,000.00                        1,000,000.00                     สพบ.

19 19) การสนับสนุนทนุปริญญาเอกเฉลิม
พระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี

22,500,000.00                 300,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      300,000.00                           -                                   สพบ.

20 20) การสนับสนุนทนุฝึกอบรมหรือ
ปฏบิติัการวจิัย ณ ต่างประเทศ

6,000,000.00                   4,000,000.00                   -                                       -                                    200,000.00                          -                                      350,000.00                          400,000.00                                   450,000.00                          500,000.00                          400,000.00                           500,000.00                           500,000.00                           700,000.00                        สพบ.

21 21) การสนับสนุนทนุน าเสนอผลงานวจิัย
 ณ ต่างประเทศ

1,500,000.00                   1,000,000.00                   -                                       -                                    -                                     -                                      100,000.00                          100,000.00                                   100,000.00                          100,000.00                          200,000.00                           200,000.00                           100,000.00                           100,000.00                        สพบ.

22 22) การจัดฝึกอบรม 2,104,000.00                   2,104,000.00                   88,100.00                              104,600.00                         116,700.00                          221,900.00                           297,300.00                          204,000.00                                   117,000.00                          167,000.00                          736,400.00                           17,000.00                             17,000.00                             17,000.00                          สพบ.

23 23) การสนับสนุนทนุส าหรับส่งเสริมผู้รับ
ทนุ สวก.

3,500,000.00                   3,000,000.00                   200,000.00                            -                                    1,500,000.00                        1,000,000.00                        -                                     -                                              -                                     100,000.00                          -                                      -                                      200,000.00                           -                                   สพบ.

24 24) การบริหารจัดการและส่งเสริมการ
ใหท้นุพฒันาบคุลากร พร้อมติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้รับทนุพฒันา
บคุลากรวจิัย

200,000.00                     200,000.00                     1,800.00                               1,800.00                             40,000.00                            31,800.00                             11,800.00                            1,800.00                                      13,100.00                            13,100.00                            11,300.00                             1,800.00                              1,800.00                              69,900.00                          สพบ.

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 2 (3 กลยุทธ์ 7 โครงการ) 40,804,000.00               13,604,000.00               289,900.00                        106,400.00                     1,856,700.00                    1,253,700.00                    759,100.00                      705,800.00                              680,100.00                      880,100.00                      2,347,700.00                    718,800.00                       2,118,800.00                    1,886,900.00                  

1.7  การบริการหลังการถา่ยทอด
เทคโนโลย ีและติดตามผลกระทบจาก
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

2.การพฒันาและเพิม่
ศักยภาพนักวจิัยในการ
ผลิตงานวจิัยทีม่ีคุณภาพ 2.2  การพฒันาและเพิม่ศักยภาพ

บคุลากรวจิัย

2.3  การบริหารจัดการทนุพฒันา
บคุลากรวจิัย



แผนปฏบิตัิการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 รายเดือน หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ

ป ี2560 ป ี2560 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ผู้รับ
ผิดชอบ

25 25) การจัดท ามาตรฐานข้อมูลการวจิัย
การเกษตร

1,160,000.00                   1,160,000.00                   -                                       -                                    90,000.00                            -                                      -                                     90,000.00                                    -                                     590,000.00                          -                                      - 390,000.00                           -                                   สท.

26 26) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพือ่
สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตรด้วย ICT

200,000.00                     200,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     100,000.00                          -                                      -                                      100,000.00                           -                                   สท.

27 27) การพฒันาและเพิม่จ านวนคลังข้อมูล
วจิัยการเกษตร

200,000.00                     200,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     100,000.00                          -                                      -                                      100,000.00                           -                                   สท.

28 28) ปรับปรุงและพฒันาฐานผลงานวจิัย
โครงการทีแ่ล้วเสร็จ

200,000.00                     200,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     100,000.00                          -                                      -                                      100,000.00                           -                                   สท.

29 29) การศึกษาความเปน็ไปได้ในการใช้
ระบบ Big DATA

200,000.00                     200,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     100,000.00                          -                                      -                                      100,000.00                           -                                   สท.

30 30) การจัดท าส่ือความรู้ด้านการเกษตร
แบบง่าย

1,000,000.00                   1,000,000.00                   -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     500,000.00                          -                                      -                                      500,000.00                           -                                   สท.

31 31) การผลิตส่ือแอนนิเมชันจากส่ืออินโฟ
กราฟฟคิ

500,000.00                     500,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     250,000.00                          -                                      -                                      250,000.00                           -                                   สท.

32 32) การจัดท า E-Book เพือ่เผยแพร่สู่
สาธารณะ

100,000.00                     100,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     100,000.00                           -                                      -                                      -                                   สท.

33 33) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ่์านการ
จัดกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ

970,000.00                     970,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      450,000.00                          -                                              -                                     -                                     260,000.00                           60,000.00                             200,000.00                           -                                   กอ.

34 34) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ่์าน
ช่องทางส่ือ(Media)ต่าง ๆ

7,644,000.00                   7,644,000.00                   37,000.00                              537,000.00                         1,037,000.00                        37,000.00                             37,000.00                            737,000.00                                   5,037,000.00                        37,000.00                            37,000.00                             37,000.00                             37,000.00                             37,000.00                          กอ.

35 35) การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การ
สร้างความมีส่วนร่วมและการบริหาร
ความสัมพนัธภ์าคีเครือข่าย ผ่านการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ

1,620,000.00                   1,620,000.00                   170,000.00                            100,000.00                         170,000.00                          100,000.00                           170,000.00                          100,000.00                                   170,000.00                          100,000.00                          170,000.00                           100,000.00                           170,000.00                           100,000.00                        กอ.

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 3 (4 กลยุทธ์ 11 โครงการ) 13,794,000.00               13,794,000.00               207,000.00                       637,000.00                     1,297,000.00                    137,000.00                       657,000.00                      927,000.00                             5,207,000.00                    1,877,000.00                    567,000.00                       197,000.00                       1,947,000.00                    137,000.00                    

3.2  การพฒันาและบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านวจิัยการเกษตร

3.1  การพฒันาศูนย์กลางข้อมูล
งานวจิัยการเกษตรด้วยนวตักรรม
สารสนเทศ

3.การบริหารจัดการ
และส่ือสารองค์ความรู้
ด้วยนวตักรรม
สารสนเทศ

3.3  การพฒันาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการเกษตรสู่สาธารณะ

3.4  การสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพนัธอ์งค์กรใหเ้ปน็ทีรู้่จัก



แผนปฏบิตัิการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 รายเดือน หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ

ป ี2560 ป ี2560 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ผู้รับ
ผิดชอบ

36 36) การปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง 
สวก.

1,500,000.00                   1,500,000.00                   -                                       -                                    1,500,000.00                        -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   สบ.

37 37) การสรรหาบคุลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถ

100,000.00                     100,000.00                     -                                       100,000.00                         -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   สบ.

38 38) แผนการพฒันาบคุลากรส านักงาน
พฒันาการวจิัยการเกษตรปงีบประมาณ 
2560

2,483,000.00                   2,483,000.00                   65,000.00                              875,000.00                         65,000.00                            118,000.00                           90,000.00                            211,000.00                                   75,000.00                            549,000.00                          85,000.00                             185,600.00                           100,000.00                           64,400.00                          สบ.

39 39) การประชุมเพือ่บริหารงานบคุลากร 685,000.00                     685,000.00                     93,155.00                              70,040.00                           70,040.00                            47,725.00                             47,725.00                            47,725.00                                    70,840.00                            47,550.00                            47,550.00                             47,550.00                             47,550.00                             47,550.00                          สบ.

40 40) เจ้าหน้าที ่สวก.ไปฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

900,000.00                     900,000.00                     -                                       -                                    -                                     450,000.00                           450,000.00                          -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   สพบ.

4.3  การน าระบบคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่
สนับสนุนการปฏบิติังาน

41 41) การเพิม่ประสิทธภิาพและความ
ปลอดภยัของระบบ IT

4,436,000.00                   4,106,000.00                   -                                       -                                    772,750.00                          -                                      -                                     1,507,750.00                                -                                     1,047,750.00                        -                                      -                                      777,750.00                           -                                   สท.

4.4  การทบทวนแก้ไขกฎระเบยีบ/
ข้อบงัคับ/สัญญา ใหม้ีความคล่องตัว
ในการปฏบิติังาน

42 42) ทบทวนแก้ไขข้อบงัคับ ระเบยีบ 
สัญญา ใหม้ีความคล่องตัวในการ
ปฏบิติังาน

42,000.00                       42,000.00                       -                                       4,500.00                             -                                     6,250.00                              6,250.00                              -                                              6,250.00                              6,250.00                              -                                      6,250.00                              6,250.00                              -                                   นิติ

4.5  การก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แผนงานตามนโยบาย

43 43) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
งบประมาณ และตัวชี้วดัของ สวก.

262,500.00                     262,500.00                     50,000.00                              -                                    27,500.00                            20,000.00                             20,000.00                            20,000.00                                    20,000.00                            20,000.00                            20,000.00                             22,500.00                             20,000.00                             22,500.00                          งย.

44 44) การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน
งานวจิัยและคณะท างานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

50,000.00                       50,000.00                       -                                       -                                    3,000.00                              -                                      -                                     22,000.00                                    -                                     -                                     -                                      22,000.00                             3,000.00                              -                                   งย.

4.6  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของ สวก.

45 45) การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ สวก.

305,500.00                     305,500.00                     -                                       -                                    166,500.00                          15,000.00                             15,000.00                            15,000.00                                    16,000.00                            15,000.00                            16,000.00                             15,000.00                             16,000.00                             16,000.00                          งย.

4.7  การพฒันาคุณภาพการ
ด าเนินงานของ สวก.

46 46) การพฒันาระบบควบคุม
กระบวนการท างานภายในและการ
บริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร

50,000.00                       50,000.00                       8,000.00                               -                                    -                                     8,000.00                              -                                     -                                              8,000.00                              -                                     -                                      8,000.00                              10,000.00                             8,000.00                           กอ.

4.2  การบริหารและพฒันาความรู้
ความสามารถของบคุลากรใหม้ีความ
เปน็มืออาชีพ

4.1  การก าหนดโครงสร้าง
อัตราก าลัง และสรรหาบคุลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม

4.การพฒันาองค์กรสู่
ความเปน็เลิศด้านการ
บริหารการวจิัย
การเกษตร



แผนปฏบิตัิการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 รายเดือน หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ

ป ี2560 ป ี2560 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ผู้รับ
ผิดชอบ

47 47) โครงการการส ารวจความพงึพอใจ
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบ้ริการ ของ
ส านักงานพฒันาการวจิัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 
2560

630,000.00                     630,000.00                     -                                       -                                    -                                     7,500.00                              -                                     7,500.00                                      7,500.00                              120,000.00                          -                                      -                                      7,500.00                              480,000.00                        กอ.

48 48) โครงการกิจกรรม 5 ส. 35,000.00                       35,000.00                       -                                       -                                    700.00                                -                                      -                                     700.00                                         -                                     -                                     32,900.00                             700.00                                 -                                      -                                   กอ.

49 49) การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และการประชุมผู้บริหาร สวก.

2,054,000.00                   2,054,000.00                   197,675.00                            192,675.00                         198,650.00                          163,000.00                           158,000.00                          164,000.00                                   163,000.00                          163,000.00                          164,000.00                           163,000.00                           163,000.00                           164,000.00                        กอ.

50 50) การประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

320,000.00                     320,000.00                     35,555.00                              -                                    35,555.00                            35,555.00                             -                                     35,555.00                                    35,555.00                            -                                     35,555.00                             35,555.00                             35,555.00                             35,560.00                          ตส.

51 51) การตรวจสอบภายใน 24,000.00                       24,000.00                       -                                       24,000.00                           -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   ตส.

52 52) การจัดท าและบริหารนิติกรรมสัญญา 1,179,000.00                   1,179,000.00                   16,000.00                              104,725.00                         84,925.00                            64,125.00                             69,600.00                            74,725.00                                    16,000.00                            83,900.00                            105,700.00                           18,800.00                             313,900.00                           226,600.00                        นิติ

4.8  การก าหนดกลยุทธเ์พือ่ความ
ยั่งยืนทางการเงิน และบริหารจัดการ
เงินทนุของ สวก. ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด

53 53) การจัดท าและการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานด้านการเงิน สวก. 
ประจ าป ี2560

-                                -                                -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   งย.

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 4 (8 กลยุทธ์ 18 โครงการ)                15,056,000.00                14,726,000.00                         465,385.00                    1,370,940.00                     2,924,620.00                        935,155.00                       856,575.00                            2,105,955.00                       418,145.00                     2,052,450.00                        506,705.00                        524,955.00                     1,500,505.00                   1,064,610.00

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตรท์ี่ 1-4 503,366,000.00             92,836,000.00               2,949,176.00                     4,234,132.00                   8,424,212.00                    4,948,963.00                    4,680,183.00                    7,139,764.00                           8,406,786.00                    8,521,342.00                    11,556,497.00                  7,955,580.00                    14,212,030.00                  9,807,335.00                  



แผนปฏบิตัิการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 รายเดือน หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ

ป ี2560 ป ี2560 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบบคุลากร เงินเดือน เงินเดือนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 48,364,000.00                 48,364,000.00                 4,030,313.00                         4,030,313.00                       4,030,313.00                        4,030,313.00                        4,030,313.00                        4,030,313.00                                4,030,313.00                        4,030,313.00                        4,030,313.00                        4,030,313.00                        4,030,313.00                        4,030,557.00                     

สวสัดิการ เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน 782,000.00                     782,000.00                     67,000.00                              65,000.00                           65,000.00                            65,000.00                             65,000.00                            65,000.00                                    65,000.00                            65,000.00                            65,000.00                             65,000.00                             65,000.00                             65,000.00                          

ค่ารักษาพยาบาล 1,300,000.00                   1,300,000.00                   100,000.00                            100,000.00                         100,000.00                          100,000.00                           100,000.00                          100,000.00                                   100,000.00                          100,000.00                          100,000.00                           100,000.00                           100,000.00                           200,000.00                        

ค่าเบีย้ประกันอุบติัเหตุ 173,000.00                     173,000.00                     156,000.00                            8,400.00                             8,600.00                              -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

ค่าล่วงเวลา 187,000.00                     187,000.00                     -                                       -                                    46,725.00                            -                                      -                                     46,725.00                                    -                                     -                                     46,725.00                             -                                      -                                      46,825.00                          

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 120,000.00                     120,000.00                     -                                       -                                    60,000.00                            -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     60,000.00                             -                                      -                                      -                                   

เงินสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ 1,275,000.00                   1,275,000.00                   106,242.00                            106,242.00                         106,242.00                          106,242.00                           106,242.00                          106,242.00                                   106,242.00                          106,242.00                          106,242.00                           106,242.00                           106,242.00                           106,338.00                        

ค่าตอบแทน เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 514,000.00                     514,000.00                     42,800.00                              42,800.00                           42,800.00                            42,800.00                             42,800.00                            42,800.00                                    42,800.00                            42,800.00                            42,800.00                             42,800.00                             42,800.00                             43,200.00                          

ค่าตอบแทนผันแปร 754,000.00                     240,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              240,000.00                          -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

รวมงบบคุลากร 53,469,000.00               52,955,000.00               4,502,355.00                     4,352,755.00                   4,459,680.00                    4,344,355.00                    4,344,355.00                    4,391,080.00                           4,584,355.00                    4,344,355.00                    4,451,080.00                    4,344,355.00                    4,344,355.00                    4,491,920.00                  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร

262,000.00                     262,000.00                     11,000.00                              10,000.00                           20,000.00                            10,000.00                             10,000.00                            11,000.00                                    10,000.00                            20,000.00                            10,000.00                             110,000.00                           20,000.00                             20,000.00                          

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ 200,000.00                     200,000.00                     -                                       30,000.00                           -                                     30,000.00                             -                                     30,000.00                                    -                                     30,000.00                            -                                      50,000.00                             -                                      30,000.00                          

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร 400,000.00                     384,000.00                     -                                       50,000.00                           83,660.00                            16,585.00                             50,000.00                            -                                              66,585.00                            -                                     50,000.00                             17,170.00                             50,000.00                             -                                   

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 450,000.00                     413,000.00                     -                                       37,500.00                           37,500.00                            37,500.00                             37,500.00                            37,500.00                                    37,500.00                            37,500.00                            37,500.00                             37,500.00                             37,500.00                             38,000.00                          

ค่าจ้างท าความสะอาด 960,000.00                     880,000.00                     -                                       80,000.00                           80,000.00                            80,000.00                             80,000.00                            80,000.00                                    80,000.00                            80,000.00                            80,000.00                             80,000.00                             80,000.00                             80,000.00                          

ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก แมลง 
และหนู

15,000.00                       15,000.00                       -                                       15,000.00                           -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

ค่าสอบบญัชี  ป ี 2559 350,000.00                     350,000.00                     -                                       -                                    350,000.00                          -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

ค่ารับรองและพธิกีาร 368,000.00                     368,000.00                     10,000.00                              17,500.00                           155,000.00                          17,500.00                             17,500.00                            45,000.00                                    17,500.00                            17,500.00                            17,500.00                             17,500.00                             17,500.00                             18,000.00                          

ค่าเบีย้ประกัน 94,000.00                       94,000.00                       -                                       32,000.00                           -                                     -                                      -                                     -                                              62,000.00                            -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

ค่าจ้างพนักงานส่ง - รับเอกสาร 168,000.00                     154,000.00                     -                                       14,000.00                           14,000.00                            14,000.00                             14,000.00                            14,000.00                                    14,000.00                            14,000.00                            14,000.00                             14,000.00                             14,000.00                             14,000.00                          

ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 100,000.00                     100,000.00                     8,500.00                               8,500.00                             8,500.00                              8,500.00                              8,500.00                              8,500.00                                      9,000.00                              8,000.00                              8,000.00                              8,000.00                              8,000.00                              8,000.00                           

ค่าเคร่ืองแบบ 234,000.00                     234,000.00                     -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     117,000.00                          -                                      -                                      117,000.00                           -                                   

ค่าบริการจ้างเหมาพนักงานขับรถ 198,000.00                     182,000.00                     -                                       16,500.00                           16,500.00                            16,500.00                             16,500.00                            16,500.00                                    16,500.00                            16,500.00                            16,500.00                             16,500.00                             16,500.00                             17,000.00                          

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 300,000.00                     284,000.00                     -                                       16,000.00                           52,000.00                            16,000.00                             16,000.00                            16,000.00                                    52,000.00                            16,000.00                            16,000.00                             52,000.00                             16,000.00                             16,000.00                          

ค่าวสัดุ ค่าวสัดุส านักงาน 436,000.00                     436,000.00                     -                                       46,000.00                           40,000.00                            40,000.00                             40,000.00                            40,000.00                                    40,000.00                            40,000.00                            40,000.00                             40,000.00                             40,000.00                             30,000.00                          

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 537,000.00                     537,000.00                     -                                       50,000.00                           50,000.00                            50,000.00                             50,000.00                            50,000.00                                    50,000.00                            50,000.00                            50,000.00                             50,000.00                             50,000.00                             37,000.00                          

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 174,000.00                     174,000.00                     -                                       15,000.00                           15,000.00                            15,000.00                             15,000.00                            15,000.00                                    15,000.00                            15,000.00                            15,000.00                             15,000.00                             15,000.00                             24,000.00                          

ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 180,000.00                     180,000.00                     15,000.00                              15,000.00                           15,000.00                            15,000.00                             15,000.00                            15,000.00                                    15,000.00                            15,000.00                            15,000.00                             15,000.00                             15,000.00                             15,000.00                          



แผนปฏบิตัิการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 รายเดือน หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ

ป ี2560 ป ี2560 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ผู้รับ
ผิดชอบ

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟา้ 1,200,000.00                   1,200,000.00                   100,000.00                            100,000.00                         100,000.00                          100,000.00                           100,000.00                          100,000.00                                   100,000.00                          100,000.00                          100,000.00                           100,000.00                           100,000.00                           100,000.00                        

ค่าน้ าประปา 60,000.00                       55,000.00                       -                                       5,000.00                             5,000.00                              5,000.00                              5,000.00                              5,000.00                                      5,000.00                              5,000.00                              5,000.00                              5,000.00                              5,000.00                              5,000.00                           

ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 240,000.00                     240,000.00                     20,000.00                              20,000.00                           20,000.00                            20,000.00                             20,000.00                            20,000.00                                    20,000.00                            20,000.00                            20,000.00                             20,000.00                             20,000.00                             20,000.00                          

ค่าโทรศัพทส์ านักงาน 158,000.00                     158,000.00                     13,625.00                              13,125.00                           13,125.00                            13,125.00                             13,125.00                            13,125.00                                    13,125.00                            13,125.00                            13,125.00                             13,125.00                             13,125.00                             13,125.00                          

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์

126,000.00                     126,000.00                     10,500.00                              10,500.00                           10,500.00                            10,500.00                             10,500.00                            10,500.00                                    10,500.00                            10,500.00                            10,500.00                             10,500.00                             10,500.00                             10,500.00                          

รวมงบด าเนินงาน 7,210,000.00                 7,026,000.00                 188,625.00                        601,625.00                     1,085,785.00                    515,210.00                       518,625.00                      527,125.00                             633,710.00                      625,125.00                      518,125.00                       671,295.00                       645,125.00                       495,625.00                    

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน 229,000.00                     229,000.00                     29,500.00                              44,500.00                           27,000.00                            27,000.00                             27,000.00                            27,000.00                                    47,000.00                            -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 230,000.00                     230,000.00                     40,000.00                              38,000.00                           38,000.00                            38,000.00                             38,000.00                            38,000.00                                    -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

ค่าครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 9,000.00                         9,000.00                         -                                       9,000.00                             -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                                -                                -                                       -                                    -                                     -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

รวมงบลงทุน 468,000.00                   468,000.00                   69,500.00                         91,500.00                       65,000.00                        65,000.00                        65,000.00                        65,000.00                               47,000.00                        -                                 -                                 -                                 -                                 -                               

รวมรายจ่ายประจ า 61,147,000.00               60,449,000.00               4,760,480.00                     5,045,880.00                   5,610,465.00                    4,924,565.00                    4,927,980.00                    4,983,205.00                           5,265,065.00                    4,969,480.00                    4,969,205.00                    5,015,650.00                    4,989,480.00                    4,987,545.00                  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตรแ์ละรายจ่ายประจ า 564,513,000.00             153,285,000.00             7,709,656.00                     9,280,012.00                   14,034,677.00                  9,873,528.00                    9,608,163.00                    12,122,969.00                         13,671,851.00                  13,490,822.00                  16,525,702.00                  12,971,230.00                  19,201,510.00                  14,794,880.00                

งบผูกพนั งบผูกพนัส าหรับทนุโครงการวจิัย 161,368,249.86               161,368,249.86               35,560,924.00                        9,911,255.00                       21,352,674.00                      4,794,205.00                        23,297,918.00                      11,169,039.58                              19,865,931.00                      6,384,371.00                        13,001,807.00                       1,184,718.00                        8,995,508.00                        5,849,899.28                     

งบผูกพนัส าหรับทนุพฒันาบคุลากรวจิัย 14,402,497.08                 14,402,497.08                 351,075.98                            60,400.00                           7,488,279.82                        320,875.98                           178,000.00                          238,600.00                                   625,793.10                          68,000.00                            748,628.98                           250,800.00                           2,003,707.98                        2,068,335.26                     

งบผูกพนัส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลโครงการวจิัย

287,800.00                     287,800.00                     16,300.00                              -                                    15,000.00                            -                                      -                                     -                                              93,000.00                            163,500.00                          -                                      -                                      -                                      -                                   

งบผูกพนัส าหรับสัญญาจัดซ้ือ-จัดจ้าง 1,086,480.00                   1,086,480.00                   90,540.00                              90,540.00                           90,540.00                            90,540.00                             90,540.00                            90,540.00                                    90,540.00                            90,540.00                            90,540.00                             90,540.00                             90,540.00                             90,540.00                          

รวมงบผูกพัน 177,145,026.94             177,145,026.94             36,018,839.98                    10,062,195.00                 28,946,493.82                  5,205,620.98                    23,566,458.00                  11,498,179.58                          20,675,264.10                  6,706,411.00                    13,840,975.98                   1,526,058.00                    11,089,755.98                   8,008,774.54                  

รวมงบประมาณ ป ี2560 741,658,026.94             330,430,026.94             43,728,495.98                    19,342,207.00                 42,981,170.82                  15,079,148.98                   33,174,621.00                  23,621,148.58                          34,347,115.10                  20,197,233.00                  30,366,677.98                   14,497,288.00                   30,291,265.98                   22,803,654.54                



แผนปฏบิตัิการและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 2560 รายเดือน หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กรอบวงเงิน  แผนเบกิจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ

ป ี2560 ป ี2560 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

ผู้รับ
ผิดชอบ

เงินกันไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมปี เงินกันไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมปสี าหรับทนุ
โครงการวจิัย

29,646,918.10                 29,646,918.10                 20,611,349.10                        -                                    192,250.00                          -                                      1,004,900.00                        1,507,450.00                                5,675,929.00                        655,040.00                          -                                      -                                      -                                      -                                   

เงินกันไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมปสี าหรับทนุ
พฒันาบคุลากรวจิัย

2,340,929.24                   2,340,929.24                   1,385,568.78                         104,000.00                         58,400.00                            -                                      377,092.00                          415,868.46                                   -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

เงินกันไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมปสี าหรับการ
ติดตามและประเมินผลโครงการวจิัย

187,400.00                     187,400.00                     84,800.00                              25,500.00                           -                                     -                                      -                                     37,000.00                                    23,300.00                            16,800.00                            -                                      -                                      -                                      -                                   

เงินกันไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมปสี าหรับสัญญา
จัดซ้ือ-จัดจ้าง/ข้อผูกพนั

2,705,987.68                   2,705,987.68                   953,417.68                            1,587,763.75                       164,806.25                          -                                      -                                     -                                              -                                     -                                     -                                      -                                      -                                      -                                   

เงินกันไวเ้บกิเหล่ือมปสี าหรับกรณีไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพนัภายในป ี(ได้รับอนุมัติจาก 
ผอ. สวก. แล้ว)

3,938,700.00                   3,938,700.00                   82,800.00                              -                                    333,600.00                          1,047,375.00                        -                                     824,975.00                                   -                                     -                                     824,975.00                           -                                      824,975.00                           -                                   

รวมเงินกันไว้เบกิจ่ายเหลื่อมปี 38,819,935.02               38,819,935.02               23,117,935.56                   1,717,263.75                   749,056.25                      1,047,375.00                    1,381,992.00                    2,785,293.46                           5,699,229.00                    671,840.00                      824,975.00                       -                                 824,975.00                       -                               

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 780,477,961.96             369,249,961.96             66,846,431.54                   21,059,470.75                 43,730,227.07                  16,126,523.98                   34,556,613.00                  26,406,442.04                         40,046,344.10                  20,869,073.00                  31,191,652.98                   14,497,288.00                   31,116,240.98                   22,803,654.54                



 

ส่วนที่ 5 ประมาณการรายรับของ สวก. ปงีบประมาณ 2560 
 

สวก. สวก. ได้ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นจ านวน 350.380 ล้านบาท ประกอบด้วย 

ล าดับ แหล่งที่มาของรายรับ ประมาณการรายรับ 
1 รายรับจากโครงการวิจัย 1.180 
2 รายรับจากการฝึกอบรม 1.200 
3 รายรับจากพันธบัตรและดอกเบี้ยเงินฝาก 33.000 
4 รายรับจากหน่วยงานภายนอก 315.000 

รวม 350.380 
   


