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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ความเป็นมา 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร  
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2546  โดยมีทุนประเดิมเพ่ือกำรสนับสนุนงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรเชิงพำณิชย์ เป็นวงเงินประมำณ 3 ,000 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง 
สวก. รวม 6 ด้ำน คือ (1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนวิจัยกำรเกษตร (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร (3) จัดให้มีกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำและเผยแพร่ข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตร (4) ร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันอ่ืนของรัฐและเอก ชนในกำรผลิตและ
พัฒนำงำนวิจัยและนักวิจัยกำรเกษตรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (5) เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตรที่ได้จำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิจัย และพัฒนำ ตลอดจนกำรเชื่อมโยงกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และ (6) ส่งเสริ มให้เกิดกิจกรรมทำงวิชำกำรเพ่ือ
เผยแพร่ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดพิมพ์เอกสำร กำรจัดท ำสื่อโสตทัศน์ กำรสัมมนำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดนิทรรศกำร หรื อกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ควำมรู้ในด้ำนกำรเกษตร 
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1.2 โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง 

  สวก. มีโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลังรวม 88 อัตรำ ดังนี้ 

 
  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) 
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ส่วนที่  2   ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงานของ สวก. 
 

2.1   ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

2.1.1   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 

1)   วิสัยทัศน์  
“สวก. เป็นผู้น ำในกำรบริหำรกำรวิจัยกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน” 

2)   พันธกิจ 
(1)   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
(2)   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรดำนกำรวิจัยกำรเกษตร  
(3)   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร 

3)   เป้ำประสงค์ 
(1)   ผลงำนวิจัยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เชิงนโยบำย และเชิงสำธำรณะได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
(2)   พัฒนำนักวิจัยกำรเกษตรแบบมืออำชีพ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
(3)   มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

4)   ยุทธศำสตร์ 
(1)   ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิผล 
(2)   ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพนักวิจัยในกำรผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพ 
(3)   ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำรองค์ควำมรู้ด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ 
(4)   ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรกำรวิจัยกำรเกษตร 
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 2.1.2    เป้าหมายหลักและกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
1.1 กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำน

กำรเกษตร 
1.2 กำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำร

วิจัยของ สวก. และตรงกับควำมตอ้งกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

1.3 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย 
1.4 กำรสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือและเครือข่ำย

กำรวิจัยกับหน่วยงำนตำ่ง ๆ 

1. มีผลงำนวิจยัเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ 1. รำยงำนสรุปทิศทำงภำคกำรเกษตรในอนำคตใน
แต่ละป ี

2. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
จ ำนวน 2,500 ล้ำนบำท 

3.  จ ำนวนหน่วยงำนในเครือข่ำย เพิม่ขึ้น อย่ำงน้อย 
5 หน่วยงำน 

4. ร้อยละ 80 ของบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือท่ี
ด ำเนินกำรอยู่ (Active) มีกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำร  

ผู้วจิัยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 

1.5 กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน ์
1.6 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อผลักดัน

งำนวิจัยให้เกิดกำรใช้ประโยชน์สูงสุด  
1.7 กำรบริกำรหลังกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และ

ติดตำมผลกระทบจำกกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

2. ผลงำนวิจัยสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ (ทั้ง
ในเชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ และเชิง
พำณิชย์) 

5. ร้อยละของจ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีกลุ่มเป้ำหมำย
น ำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุม่  
(ผู้ก ำหนดนโยบำย/ภำครัฐ/
ภำคธุรกิจ (มุ่งเน้น SMEs)/
เกษตรกรและผู้บรโิภค) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 กำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนวิจัยกำรเกษตรรุ่นใหม ่
2.2 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรวิจัย 
2.3 กำรบริหำรจัดกำรทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัย 

1. เพิ่มจ ำนวนบุคลำกรด้ำนวิจยักำรเกษตร 
2. มีเครือข่ำยนักวิจัยกำรเกษตร 
3. พัฒนำศักยภำพในด้ำนกำรวิจัยของ
บุคลำกร กษ. 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลำกรวิจัยที่ไดร้บักำรสนับสนุนทุน
เป็นบุคลำกรของ กษ. (ทุนกำรศึกษำ/ทุนปฏิบัติกำร
วิจัย) 

2.  มีฐำนข้อมูลนักวิจัยด้ำนกำรเกษตร  
3.  จ ำนวนทุนพัฒนำบุคลำกรดำ้นวิจยักำรเกษตรรุ่นใหม่ 

อย่ำงน้อย 10 ทุน/ปี 

นักวิจัยด้ำนกำรเกษตร  
(ท้ังใน กษ. และภำยนอก 
กษ.) 

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 กำรพัฒนำศูนย์กลำงข้อมลูงำนวิจยักำรเกษตร

ด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ 
3.2 กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรข้อมลูด้ำนวิจัย

กำรเกษตร 
3.3 กำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน

กำรเกษตรสูส่ำธำรณะ 
 

1. ฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรเชิงลึก 
2. เครือข่ำยฐำนข้อมลูที่ครอบคลุม 

1. จ ำนวนฐำนข้อมูลทั้งหมดทีม่ีกำรเผยแพร ่เพิ่มขึ้น 
อย่ำงน้อย 10 ฐำน 

2. มีระบบฐำนข้อมลูด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรทีเ่ชื่อมโยง
กับหน่วยงำนภำยนอก 

3. จ ำนวนกำรอ้ำงอิง (Reference) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  
4. จ ำนวน IP ของกำรใช้ฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
5. จ ำนวนสื่อควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบเข้ำใจง่ำยท่ีมี

กำรเผยแพร่ เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ปลีะ 1 สื่อควำมรู ้

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุ่ม 

3.4 กำรสร้ำงภำพลักษณ์และประชำสมัพันธ์องค์กรให้
เป็นที่รู้จัก 

3. สวก. เป็นองค์กรที่เป็นท่ียอมรับอย่ำง
กว้ำงขวำง 

6. ร้อยละ 80 ของจ ำนวนกิจกรรม/งำนตำมแผน
ประชำสมัพันธ์ของ สวก. 

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุ่ม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 กำรก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำก ำลังและสรรหำ

บุคลำกรที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม 

4.2 กำรบริหำรและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรใหม้ีควำมเป็นมืออำชีพ (Smart 
Officer) 

1. สวก. เป็นองค์กรผู้น ำด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร
ที่มีบุคลำกรมืออำชีพ มีระบบงำนที่ทันสมัย 
มีควำมคล่องตัวสูง มีกลยุทธ์กำรบริหำร
จัดกำรที่ดี และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

1. มีแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของ
องค์กร เพื่อรองรับแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 
ฉบับท่ี 4 

2. มีแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลในระยะของแผน
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ฉบับท่ี 4 

3. มีกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพ 

องค์กร/คนในองค์กร 

4.3 กำรน ำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

4. มีระบบ e-Office ทีมีประสิทธิภำพ  
5. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริกำรในส ำนกังำนได้รับ

ควำมพึงพอใจ 

 

4.4 กำรทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มีควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบตัิงำน 

6. ร้อยละ 70 ของปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดจำก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ไดร้ับกำรแก้ไข 

 

4.5 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนงำนตำมนโยบำย 7. ร้อยละ 90 ของกำรด ำเนินกำรยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติงำนประสบควำมส ำเรจ็  

 

4.6 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ 
สวก. 

8. ร้อยละ 80 ของโครงกำรภำยใต้ยทุธศำสตรไ์ดร้ับ
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

4.7 กำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของ สวก. 9. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริกำรภำยนอกได้รับควำม 
พึงพอใจ 

 

4.8 กำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อควำมยั่งยนืทำงกำรเงิน 
และบรหิำรจดักำรเงินทุนของ สวก. ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

10. จัดหำเงินทุนจำกหน่วยงำนภำยนอกเพื่อ
ตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กร จ ำนวน 2,000 
ล้ำนบำท  

11. มีรำยได้จำกกำรบรหิำรจดักำรสินทรัพย์ของ
องค์กร จ ำนวน 150 ล้ำนบำท 
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2.2   ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สวก. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) 

1)  กรอบการพัฒนาในระยะยาว:  แนวนโยบำยกำรพัฒนำสู่ “ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยกำรสร้ำง “ควำมเข้มแข็งจำกภำยใน” ขับเคลื่อน
ตำมแนวคิด “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่ำนกลไก “ประชำรัฐ” มีรูปแบบกำรพัฒนำประเทศให้เกิดควำมต่อเนื่อง โดยจัดล ำดับนโยบำยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศและประชำชน ทั้งนี้ ได้ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์ชำติซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำในระยะยำว สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 กรอบหลัก ได้แก่ 

1.1) กรอบประเด็นกำรพัฒนำที่ส ำคัญ (Issues for Development) ได้แก่ (1) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้นโดยอำศัยกำรวิจัยและพัฒนำ 
(2) กำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและรำยได้ที่พอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต และ (4) 
กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม  

1.2) กรอบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resources Development) ได้แก่ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

2)  แนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลปัจจุบัน:  ส ำหรับแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศตำมประเด็นกำรพัฒนำดังกล่ำวในด้ำนเศรษฐกิจซึ่งเป็น
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำลปัจจุบันจะท ำให้สำมำรถปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่  “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” โดยใช้แนวคิด 
“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต (New Engines of Growth) ที่ส ำคัญ คือ กำรแปลงควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้ำน 
“ควำมหลำกหลำยเชิงชีวภำพ” ให้เป็นควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทำนภำคกำรเกษตร ดังนี้  

2.1) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับต้นน้ ำภำคเกษตร โดยกำรเปลี่ยนจำกกำรผลักดันสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม อำทิ กำรเปลี่ยนสินค้ำ
โภคภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น ข้ำว ยำงพำรำ น้ ำตำล มันส ำปะหลัง ให้กลำยเป็นอำหำรสุขภำพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
(Nutraceutics)  

2.2) สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่อยู่กลำงน้ ำ ได้แก่ อุตสำหกรรมเกษตรสมัยใหม่ท่ีเน้นบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี อำทิ 
กำรเกษตรแม่นย ำสูง (Precision Farming) เทคโนโลยีกำรเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอำหำร (Foodtech) เป็นต้น 

2.3) ผลักดันผู้ประกอบกำรปลำยน้ ำ โดยเฉพำะรำยใหม่ (Startups) สู่กำรเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภำพสูง และเพ่ิมผลิตภำพแรงงำน
ขององค์กรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง 

โดยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนผ่ำน “กลไกประชำรัฐ” ซึ่งเป็นกำรผนึกก ำลังของทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อน ประกอบด้วยภำคเอกชน ภำคกำรเงิน/
กำรธนำคำร มหำวิทยำลัย และสถำบันวิจัยต่ำง ๆ โดยเน้นตำมควำมถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภำครัฐเป็นตัวสนับสนุน 
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3)  ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในระยะกลาง:  สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบำยองค์รวมแบบบูรณำกำร ได้แก่ แนวทำงกำร
พัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และระดับนโยบำยชำติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 
2558 - 2564) และนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 -2564) โดยมีทิศทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกรอบกำรพัฒนำระยะยำวทั้ง 2 กรอบ
ข้ำงต้นดังนี้ 

3.1) ทิศทำงกำรพัฒนำตำมกรอบประเด็นกำรพัฒนำที่ส ำคัญ โดยมีวิสัยทัศน์ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของประเทศไทยในกำรเป็นผู้น ำและ
ศูนย์กลำงสินค้ำเกษตรคุณภำพท่ีส ำคัญ ทั้งนี้ มำตรกำรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนมีดังนี้ 
(1) ปรับโครงสร้ำงทั้งห่วงโซ่คุณค่ำในภำคกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยต่อยอดกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสำขำกำร

ผลิตและบริกำรที่เป็นฐำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของสำขำกำร
ผลิตและบริกำรใหม่ โดยเฉพำะภำคกำรผลิตและบริกำรที่มีศักยภำพที่จะเป็นฐำนส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำประเทศในอนำคต เช่น 
อุตสำหกรรมแปรรูปเกษตรและอำหำร อุตสำหกรรมบนฐำนชีวภำพ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริกำรสุขภำพ เป็นต้น ตลอดจน
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของประเทศไทยในกำรเป็นผู้น ำและศูนย์กลำงสินค้ำเกษตรคุณภำพที่ส ำคัญ 

(2) กำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ บริหำรจัดกำรน้ ำ
ให้มีประสิทธิภำพ พัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพลดกำรใช้พลังงำน เพ่ือรับตัวไปสู่รูปแบบของกำรผลิตและกำรบริโภคคำร์บอน
ต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น รวมทั้งยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภำพภูมิอำกำศ
และภัยพิบัติธรรมชำติ ทั้งนี้ เพื่อวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

(3) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน โดยกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดผลในทำงปฏิบัติในระดับพ้ืนที่
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงำนศึกษำ วิจัย พัฒนำด้ำน
ควำมมั่นคง 

(4) สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม โดยสร้ำงโอกำสให้ทุกคนในสังคมไทยสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร แหล่ง
ทุนในกำรประกอบอำชีพ เพ่ือยกระดับรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก กำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมของรัฐอย่ำงมีคุณภำพ 
ทั่วถึงและเป็นธรรม อำทิ กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคนได้เต็มตำมศักยภำพ สำมำรถประกอบ
อำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่  
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3.2)   ทิศทำงกำรพัฒนำตำมกรอบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี โดยเฉพำะกำรพัฒนำและดูแลผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพคนเพ่ือเป็นฐำนกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและรองรับกำรลดลงของขนำดก ำลังแรงงำน โดยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ที่สอดคล้องในกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

4)  การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของการพัฒนาในระยะกลาง 
โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือแก้ไขปัญหำเร่งด่วน ปัญหำระยะกลำงและระยะยำวของภำคเกษตรไทย และกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรส ำหรับอนำคต  โดยมี
แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้  

4.1) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้ำงนวัตกรรมภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคสังคม อำทิ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรก ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำนวัตกรรมร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย ภำครัฐ และภำคสังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ 
อำท ิจัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดท ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ตลำด โรงงำนน ำร่อง และกำรท ำวิจัยตลำด เป็นต้น 

4.2) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 ด้ำนหลัก ได้แก่ ด้ำนกำรลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
อำทิ เน้นกำรท ำวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ด้ำนบุคลำกรวิจัย อำทิ พัฒนำศักยภำพของนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี เป็นต้น ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำท ิสนับสนุนให้เกิดกำรร่วมท ำงำนและแบ่งปันทรัพยำกรด้ำนอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และห้องปฏิบัติกำรทดลองระหว่ำงสถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ และภำคเอกชน เป็นต้น และด้ำนบริหำรจัดกำร อำทิ ปรับ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรจำก Function-based Budgeting ไปสู่ Program-based Budgeting เป็นต้น 
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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) 
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2.2.2   สรุปแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยการเกษตร 

แผนงาน สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

1. นโยบำยรัฐบำล  
คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

“นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม” 
8.1  สนับสนุนกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้ำหมำยให้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของรำยได้

ประชำชำติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ทั้งนี้  เพ่ือให้ประเทศมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับกำรพัฒนำใกล้เคียงกัน และจัดระบบ
บริหำรงำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภำพและประสิทธิภำพ โดยให้มีควำมเชื่อมโยงกับภำคเอกชน 

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

“ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม”   
เป้ำหมำย  

(1)  เพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
(2)  เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันของ 

ภำคกำรผลิตและบริกำร และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

(1)  เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และ เชิงสังคม 
(2)  พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี 
(3)  พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

3. แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

“ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  
เป้ำหมำย 

(1) งบประมำณด้ำนงำนวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
(2) ผลงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรทีน่ ำไปใช้ประโยชน์ได้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
(3) มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร และถูกน ำไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
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แผนงาน สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร 
(2)  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตร และเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
(3)  ส่งเสริมกำรน ำงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

4. นโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปี 2561 

“ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 
  (Enhancing Man, Management and Standard toward Agriculture 4.0)” 
เป้ำหมำย  

(1)  เน้นกำรบริหำรจัดกำรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี  
(2)  ควำมสมดุลของ Demand และ Supply  
(3)  มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพ่ิมข้ึน (คุณภำพ รำคำ และจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป)  

แนวคิด  
(1) บริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรที่สำคัญแบบครบวงจร ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม องค์ควำมรู้ และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) พัฒนำ Smart Production (High quality, Safety and Competitive) ออกสู่ตลำด  
(3) พัฒนำ Smart Farmer, Smart Officer ให้เป็นมืออำชีพ รองรับเกษตร 4.0  
(4) สร้ำงกำรรับรู้โดยเน้น Information Operation (IO) 5. เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร  
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 ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

สวก. ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร และงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักต่ำงๆ ภำยใน 
สวก. ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้ รวมทั้งใช้ในกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และพันธกิจ
ของ สวก. โดยสำระส ำคัญของแผนปฏิบัตกิำร และงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ประกอบด้วย 

 

3.1  นโยบายการด าเนินงาน สวก. ปีงบประมาณ 2561 

นโยบำยกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. ประจ ำปีงบประมำณ 25 61 ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำนของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตำมพันธกิจหลัก คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร และ 3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร โดยกำรปฏิบัติงำนของ สวก. มีหลักกำรด ำเนินงำน 8 ข้อ 
ดังนี้ 

1)  การยึดถือการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นส าคัญ  โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำร
บริหำรงำน และให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรท ำงำนอย่ำงโปร่งใส  ปรำศจำกกำรคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ  

2)  การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย  ด ำเนินกำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัย ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) วงเงิน
งบประมำณ จ ำนวน 620 ล้ำนบำท ภำยใตก้รอบกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร ของ สวก. แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำเร่งด่วนของประเทศ และแผนงำนวิจัยที่ท้ำทำยไทย โดยมุ่งเน้นกำรก ำหนดโจทย์วิจัย ในลักษณะ Selected Topics เพ่ือแก้ปัญหำและยกระดับมำตรฐำน
ควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรตำมนโยบำย กษ. (นโยบำยกระดำษ A4 และกำรวำงแผนกำรผลิตสินค้ำเกษตรครบวงจร) และเพ่ือส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ 
รำคำดี แบบยั่งยืน มีควำมสมดุลของอุปสงค์และอุปทำน รวมทั้งสนับสนุนงำนวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่กำรลงทุนทำงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3)  การบริหารจัดการโครงการวิจัย  พัฒนำกระบวนกำรและบริหำรโครงกำรวิจัยทั้งระบบ ตำมมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ (ISO 9001) 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ตั้งแต่กำรพิจำรณำอนุมัติทุนวิจัย กำรจัดท ำสัญญำ กำรติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำร กำรเบิกจ่ ำยเงิน จนถึงกำรบริหำร
โครงกำรให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมีกำรติดตำมและรำยงำนควำมคืบหน้ำให้ผู้บริหำรรับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 

4)  การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ผ่านกลไกประชารัฐ   มุ่งเน้นกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบำย สำธำรณะ และพำณิชย์ 
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรฝึกอบรมควำมรู้ กำรให้ค ำปรึกษำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย กำรอนุญำตให้สิทธิใน ผลงำนวิจัย กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ต่อภำครัฐ  ภำคธุรกิจ ภำคกำรเกษตร เป็นต้น จ ำนวน 50 โครงกำร  
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5)  การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำจำกผลงำนวิจัยกำรเกษตรที่ สวก. ให้กำรสนับสนุนไปแล้ว 
จ ำนวน 34 รำยกำร  

6)  การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
6.1)  การสนับสนุนทุนการศึกษา   จัดท ำโครงกำรทุนปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ 70 ปี (70 ทุน ระยะเวลำ 5 ปี) โดยใน

ปีงบประมำณ 2561 มีแผนกำรสนับสนุนทุน จ ำนวน 15 ทุน  
6.2)  การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น  เน้นกำรสนับสนุนทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยในปัจจุบัน เพ่ือ

เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 
 (1)  ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ  จ ำนวน   10  ทุน 
 (2)  ทุนน ำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ    จ ำนวน   10  ทุน 
 (3)  ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศ   จ ำนวน     2  โครงกำร 
 (4)  จัดฝึกอบรม   จ ำนวน   16  หลักสูตร  

7) การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก.  เน้นกำรพัฒนำระบบศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรของประเทศ โดยบูรณำกำรเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลวิจัยด้ำนกำรเกษตร รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนำฐำนข้อมูลงำนวิจัย สวก. ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งำนได้ทันท่วงที และเป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจ 

8) การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบคุณภาพ  สวก. จะด ำเนินกำรตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2561 ปีแห่งกำรยกระดับคน กำร
บริหำรจัดกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรสู่เกษตร 4.0 (Enhancing Man, Management and Standard toward Agriculture 4.0) โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกร สวก. สู่
ควำมเป็นมืออำชีพ โดยกำรพัฒนำ Smart Officer เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรภำยใน และมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแบบมืออำชีพ เพื่อให้มีกำรให้บริกำรแบบ Smart 
Service ตำมมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ (ISO 9001) พัฒนำและปรับปรุงขั้นตอน (Workflow) และระบบกำรท ำงำนภำยในของ สวก. ให้เกิดควำมคล่องตัว มี
กำรวำงแผนกำรท ำงำนล่วงหน้ำ มีกำรน ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภำพ ท ำงำนถูกต้อง รวดเร็ว 
ตรวจสอบได้ รวมทั้งกำรสื่อสำรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนภำยในองค์กร 
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3.2  กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

3.2.1 กรอบงานวิจัย สวก.  

ในปีงบประมำณ 2561  สวก. ได้ก ำหนดกรอบงำนวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงกำรรวม 4 กรอบกำรวิจัย ได้แก่ 1) กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพ่ือ
ขับเคลื่อนภำคกำรเกษตร 2) กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตแก่กำรเกษตรขนำดเล็ก–ขนำดกลำง 3) กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันในภำคธุรกิจเกษตร และ  
4) กำรวิจัยเพ่ือผลักดันนวัตกรรมสู่กำรลงทุนทำงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีรำยละเอียดกรอบกำรวิจัยดังนี้ 

1)  การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 
 1.1)  วัตถุประสงค์หลัก 

   เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลในกำรท ำอำชีพกำรเกษตร และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสินค้ำเกษตรของไทยกับประเทศคู่ค้ำ และประเทศคู่แข่ง 
 1.2)  วัตถุประสงค์รอง 

   (1) ได้แนวทำงในกำรก ำหนด หรือแก้ไขกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อภำคกำรเกษตร  
   (2) ได้ผลงำนวิจัยที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยภำครัฐ 

 1.3)  แนวทางการพัฒนา  
   ประกอบด้วย 2 แผนกำรด ำเนินงำน 7 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
แผนกำรด ำเนินงำนที่ 1 กำรวิจัยเพื่อก ำหนดหรือ แก้ไขกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อภำคกำรเกษตร ประกอบด้วย 3 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  กำรวิจัยศักยภำพกำรแข่งขันสินค้ำเกษตรของประเทศคู่ค้ำ หรือประเทศคู่แข่ง เพ่ือใช้ในกำรปรับตัวของภำคกำรเกษตรไทย 
(2)  กำรวิจัยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับมำตรำกำรกีดกันทำงกำรค้ำทั้งภำษี และมิใช่ภำษี เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรเจรจำต่อรอง และแนวทำงในกำรปรับปรุง

มำตรกำรให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม ไม่เสียเปรียบทำงกำรค้ำ เช่น กำรป้องกันกำรปลูกพืชในพ้ืนที่ผิดกฎหมำย กำรผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ระบบมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้น 

(3)  กำรวิจัยผลกระทบจำกนโยบำยภำครัฐ หรือกฎหมำยที่มีผลต่ออำชีพเกษตรกรรม และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
แผนกำรด ำเนินงำนที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อตอบสนองนโยบำยของภำครัฐ ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมสมดุลในกำรท ำประมง 
(2)  กำรวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรดิน และน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



16 
 

 

(3)  กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรพื้นที่กำรเพำะปลูกท่ีเหมำะสมกับพืชเศรษฐกิจบำงชนิด เช่นกำรจัด Zoning ทำงกำรเกษตร กำรท ำกำรเกษตร
ในรูปแบบแปลงใหญ่ 

(4)  กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือรองรับปัญหำเร่งด่วนของประเทศ เช่น กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหำสำรเคมีตกค้ำง ปุ๋ยปลอม ยำ
ฆ่ำแมลงปลอม เขำหัวโล้น ไฟป่ำ เป็นต้น 

 
2)  การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก – ขนาดกลาง 

 2.1)  วัตถุประสงค์หลัก 
   เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมมั่นคง และควำมยั่งยืนในอำชีพ โดยกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 2.2)  วัตถุประสงค์รอง 
   ได้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรลดต้นทุนกำรผลิต และหรือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรส ำหรับเกษตรกรขนำดเล็ก – ขนำดกลำง 

 2.3)  แนวทางการพัฒนา  
   ประกอบด้วย 2 แผนกำรด ำเนินงำน 10 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
แผนกำรด ำเนินงำนที่ 1 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพเกษตรกร ประกอบด้วย 6 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  กำรวิจัยเชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพรวมของเกษตรกรไทย เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำ และกำรแก้ไขที่ตรงจุด 
(2)  กำรวิจัยฐำนข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำน เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในเชิงบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดควำมรู้    
(3)  กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพเกษตรกรในกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ ได้มำตรฐำนสำกล 
(4)  กำรวิจัยและพัฒนำกำรผสมผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือลดต้นทุน หรือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
(5)  กำรวิจัยและพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart farmer (กำรใช้พ้ืนที่กำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด) 
(6)  กำรขยำยผลรูปแบบกำรท ำกำรเกษตรที่ประสบควำมส ำเร็จ สู่พื้นที่กำรเกษตรอ่ืนที่มีศักยภำพ เช่น กำรท ำเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตร

ผสมผสำน เป็นต้น 
แผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  กำรปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ที่มีศักยภำพสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(2)  กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วยผลผลิต (ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต) 

เช่นกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรกลกำรเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ นำโนเทคโนโลยี เป็นต้น 
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(3)  กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เช่น กำรปรับปรุงพันธุ์ หรือคัดเลือกพันธุ์พืช สัตว์ ที่ให้ผลผลิตสูง ทน
ต่อสภำวะโลกร้อน กำรวิจัยเพ่ือควบคุม ป้องกัน และก ำจัดโรคอุบัติใหม่ กำรวิจัยเทคโนโลยีกำรปลูกพืชที่ใช้น้ ำน้อย หรือกำรวิจัยระบบ
พยำกรณ์ ระบบเตือนภัยเพื่อปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เป็นต้น 

(4)  กำรวิจัยและพัฒนำต้นแบบกำรท ำกำรเกษตรแบบแม่นย ำ (Precision farming) ในสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพ 
 

3)  การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร 
 3.1)  วัตถุประสงค์หลัก 

   เพ่ือให้ได้นวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรและอำหำร  และหรือรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์ 
 3.2)  วัตถุประสงค์รอง 

(1)  ได้ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีมูลค่ำสูง และมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของตลำด 
(2)  ได้เทคโนโลยีกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีต้นทุนต่ ำ และหรือมีประสิทธิภำพสูง  
(3)  ได้รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขัน  

 3.3)  แนวทางการพัฒนา  
   ประกอบด้วย 1 แผนกำรด ำเนินงำน 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
แผนกำรด ำเนินงำน กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรและอำหำร ตลอดจนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพใน
กำรแข่งขันเชิงพำณิชย์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้ 
(1)  กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำสูง 
(2)  กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร (Process Innovation) ตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
(3)  กำรวิจัยและพัฒนำวิธีกำรเก็บรักษำผลผลิต กำรยืดอำยุผลผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบกำรขนส่ง ที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในเชิงกำรค้ำได้ 
(4)  กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินกำรธุรกิจใหม่ๆ (Business Model) ของกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และหรือผู้ประกอบกำรระดับต่ำงๆ 

ในอุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์ เช่น กำรเชื่อมโยงตลำดชุมชน ตลำดระดับ
จังหวัด สู่ศูนย์กระจำยสินค้ำระดับภูมิภำค เป็นต้น 
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   4)  การวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.1)  วัตถุประสงค์ 

(1) น ำนวัตกรรมผลงำนวิจัยสู่กำรลงทุนในธุรกิจ  
(2) สร้ำงสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูงจำกวัตถุดิบ GAP/ORGANIC ที่ได้จำก “นำแปลงใหญ่”  
(3) ปรับโครงสร้ำงภำคเกษตรไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)  
(4) ยกระดับภำคกำรเกษตรรองรับระบบสุขภำพประชำชนอย่ำงยั่งยืน  

 4.2)  แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนำผลิตภัณฑ์สุขภำพให้เกิดกำรลงทุนทำงธุรกิจ  
(2) ผลักดันกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย.  
(3) ผลักดันกำรขึ้นทะเบียน “บัญชีนวัตกรรม”  
(4) ผลักดันให้น ำไปใช้ประโยชน์ในระบบสำธำรณสุขและระบบสุขภำพประชำชน 

       โดยมุ่งเน้น 3 กลุ่มวิจัยหลัก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช  กลุ่มผลิตภัณฑ์เวชส ำอำง  และกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรปลอดภัยและอำหำรสุขภำพ 
 

ทั้งนี้ ผลกำรวิจัยที่ได้ต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมี
กลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะน ำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัยโดยตรง 

3.2.2   แผนงานวิจัยอ่ืนๆ อาท ิแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเร่งด่วน แผนงานวิจัยที่ท้าทายไทย 

สวก. ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) ให้บริหำรจัดกำรแผนงำนวิจัย
ที่ส ำคัญ จ ำนวน 11 กลุ่มเรื่อง แบ่งเป็น แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ จ ำนวน 7 กลุ่มเรื่อง และแผนงำนวิจัยโครงกำรท้ำทำยไทย และกำรวิจัย
ตอบสนองนโยบำย เป้ำหมำยรัฐบำล และตำมระเบียบวำระแห่งชำติ จ ำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 

1)  แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ จ ำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
1.1)   กลุ่มเรื่องข้ำว 
1.2)   กลุ่มเรื่องปำล์มน้ ำมัน 
1.3)   กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย อำหำรเสริม และสปำ 



19 
 

 

1.4)   กลุ่มเรื่อง อำหำรเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและควำมปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภคและกำรค้ำ 
1.5)   กลุ่มเรื่องพืชสวน 
1.6)   กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ 
1.7)   กลุ่มเรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ 

2)  แผนงำนวิจัยโครงกำรท้ำทำยไทย และกำรวิจัยตอบสนองนโยบำย เป้ำหมำยรัฐบำล และตำมระเบียบวำระแห่งชำติ จ ำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
2.1)   กลุ่มเรื่อง Safe Food for All 
2.2)   กลุ่มเรื่อง Food Valley 
2.3)   กลุ่มเรื่องกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเหมำะสมเพื่อปฏิรูปภำคกำรใช้น้ ำเกษตรกรรมของประเทศไทย 
2.4)   กลุ่มเรื่อง Food and Mouth Disease (FMD)  
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3.3  เป้าหมายกิจกรรมและตัวช้ีวัด 

3.3.1  เป้าหมายการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ จ ำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจยั   620 ล้ำนบำท 
 จ ำนวนค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศ  34 ค ำขอ 
 จ ำนวนโครงกำรวิจยัที่ผลักดันให้เกิดกำรน ำไปใช้ประโยชน ์  50 โครงกำร 
 จ ำนวนโครงกำรสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศ   2 โครงกำร 
 จ ำนวนทุนปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ 70 ปี  15 ทุน 
 จ ำนวนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบตัิกำรวิจัย ณ ตำ่งประเทศ  10 ทุน 
 จ ำนวนทุนน ำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ  10 ทุน 
 จ ำนวนหลักสตูรหรือหัวข้อกำรจดัฝึกอบรม  16 หลักสตูร 
 จ ำนวนระบบศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรของประเทศ 1 ระบบ 
 จ ำนวนคลังข้อมูลวิจยักำรเกษตร   6 ชนิด 
 จ ำนวนสื่อ Motion Graphic ด้ำนกำรเกษตรในรูปแบบเข้ำใจง่ำย  10 เรื่อง 
 จ ำนวน E-Book เพื่อเผยแพรสู่่สำธำรณะ  10 เรื่อง 
 จ ำนวนรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สวก. รอบ 3 ปี (ปี 2558-2560) 1 รำยงำน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ ร้อยละผลเบิกจ่ำยงบประมำณของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย  96 ร้อยละ 
 ร้อยละของผูร้ับถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำมำรถผลิตผลติภณัฑ์ได้  80 ร้อยละ 
 ร้อยละผู้ได้รับทุนพัฒนำบุคลำกรวจิัย สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในงำนท่ีท ำหรือสำมำรถต่อยอดกำรท ำงำนเดมิให้ดียิ่งขึ้น  75 ร้อยละ 
 ร้อยละของกำรรับรู้และจดจ ำได้ของผลงำนวิจัยท่ีน ำเสนอผ่ำนรำยกำรเกษตรก้ำวไกล  70 ร้อยละ 
 ร้อยละผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  80 ร้อยละ 
 ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 5 ปี (ปี 2561-2565)  100 ร้อยละ 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลำ ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของ สวก. ประจ ำปี 2561  80 ร้อยละ 
 ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ สวก. ประจ ำปี 2561  80 ร้อยละ 
 ร้อยละกำรเบิกจำ่ยตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  96 ร้อยละ 
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3.3.2  แผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ กิจกรรม แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 
1. การสนับสนนุทุน

วิจัยด้านการเกษตร
อย่างมีประสิทธิผล 

6 กลยุทธ์ 14 กิจกรรม ประกอบด้วย   
1.1  กำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจยัที่มีศักยภำพและตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 1 186,000,000.00  
1.2  กำรบริหำรจดักำรโครงกำรวจิัย 4 26,564,000.00  
1.3  กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 4 3,620,000.00  
1.4  กำรสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือและเครือข่ำยกำรวิจัยกับหนว่ยงำนต่ำงๆ  2 600,000.00  
1.5  กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันงำนวิจัยให้เกดิกำรใช้ประโยชน์สูงสดุ  1 5,600,000.00  
1.6  กำรบริกำรหลังกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีและติดตำมผลกระทบจำกกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2 2,477,000.00  

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 14 224,861,000.00  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ กิจกรรม แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 
2. การพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพนักวิจัยใน
การผลิตงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

2 กลยุทธ์ 6 กิจกรรม ประกอบด้วย   
2.1  กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรวิจยั 4 9,390,000.00  
2.2  กำรบริหำรจดักำรทุนพัฒนำบุคลำกรวิจยั 2 1,641,000.00  

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 6 11,031,000.00  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ กิจกรรม แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 
3. การบริหารจัดการ

และสื่อสารองค์
ความรู้ด้วย
นวัตกรรม
สารสนเทศ 

4 กลยุทธ์ 10 กิจกรรม ประกอบด้วย   
3.1  กำรพัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลงำนวิจัยกำรเกษตรด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ 2 6,140,000.00  
3.2  กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนวิจัยกำรเกษตร 2 200,000.00  
3.3  กำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรสูส่ำธำรณะ 3 200,000.00  
3.4  กำรสร้ำงภำพลักษณ์และประชำสัมพันธ์องค์กรให้เป็นท่ีรูจ้ัก 3 16,285,060.00  

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 10 22,825,060.00  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ กิจกรรม แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 
4. การพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศด้าน
บริหารการวิจัย
การเกษตร 

7 กลยุทธ์ 16 กิจกรรม ประกอบด้วย   
4.1  กำรก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง และสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณท์ี่เหมำะสม 1 400,000.00  
4.2  กำรบริหำรและพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 3 6,982,000.00  
4.3  กำรน ำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 1 6,420,000.00  
4.4  กำรทบทวนแก้ไขกฎระเบยีบ/ข้อบังคับ/สญัญำ ให้มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบตัิงำน 1 91,500.00  
4.5  กำรก ำหนดยุทธศำสตร ์และแผนงำนตำมนโยบำย 1 64,000.00  
4.6  กำรตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สวก. 2 2,891,300.00  
4.7  กำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนนิงำนของ สวก. 7 4,382,640.00  

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 16 21,231,440.00  
 รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์  46 279,948,500.00 
 รายจ่ายประจ า 65,321,300.00 
 รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์และรายจ่ายประจ า 345,269,800.00 
 งบผูกพัน 381,687,067.51  
 รวมงบประมาณเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 726,956,867.51 
 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมป ี 7,699,532.75 
 รวมท้ังหมด 734,656,400.26 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 จะท ำให้กำรด ำเนินงำนของ สวก. มีควำมสอดคล้อง ยุทธศำสตร์ และพันธกิจ และใช้เป็น

เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และตัวชี้วัด รวมทั้งใช้ในกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏบิัติการและงบประมาณ สวก. 
ปีงบประมาณ 2561 

  



หน่วย : บาท
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด หน่วย เปา้หมาย กรอบวงเงิน แผนเบกิจ่าย ผู้รับ

ป ี2561 ป ี2561 แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย ผิดชอบ
หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย

1) การสนับสนุนทุนวจิยั สวก. หรือ
แหล่งทุนภายนอก

จ านวนเงินสนับสนุนทุนวจิยั สวก./วช. 
(2559-61)

ล้านบาท 620 620,000,000.00        186,000,000.00     92,100,000.00        ร้อยละ 30 57,600,000.00       ร้อยละ 70 36,300,000.00      ร้อยละ  - -                   ร้อยละ  - สส.

ร้อยละการจดัท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอ
งบฯ - วช. 2562 (ภายใน)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  -

ร้อยละการจดัท าข้อเสนอโครงการเพื่อ
ประกอบการท าสัญญารับทุนจาก
ภายนอก - วช. 2561 (ภายใน)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  -

ร้อยละการได้รับจดัสรรงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก วช. 2561 (ภายใน)

ร้อยละ 70 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ  - ร้อยละ  -

ร้อยละการอนุมัติทุนตรงกรอบวจิยั-วช. 
(ภายใน)

ร้อยละ 70 ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 ร้อยละ  - ร้อยละ  -

ร้อยละผลการด าเนินงานของ สวก. 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ วช. (ภายใน)

ร้อยละ 70 ร้อยละ  - ร้อยละ 70 ร้อยละ  - ร้อยละ  -

ร้อยละการอนุมัติทุนตรงกรอบวจิยั-สวก. 
(ภายใน)

ร้อยละ 70 ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 ร้อยละ  - ร้อยละ  -

ร้อยละผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการ-สวก. (ภายใน)

ร้อยละ 70 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 15

1.2 การบริหารจดัการโครงการวจิยั 2) การบริหารจดัการโครงการวจิยั
ทุน สวก.

ร้อยละผลเบิกจา่ยงบประมาณ ร้อยละ 96 2,996,000.00           2,996,000.00         599,200.00           ร้อยละ 19 898,800.00           ร้อยละ 29 599,200.00          ร้อยละ 19 898,800.00         ร้อยละ 29 สส.

3) การบริหารจดัการโครงการวจิยั
จากแหล่งทุนภายนอกอืน่ๆ

ร้อยละผลเบิกจา่ยงบประมาณ ร้อยละ 96 23,000,000.00          23,000,000.00       9,200,000.00         ร้อยละ 19 6,900,000.00         ร้อยละ 29 3,450,000.00        ร้อยละ 29 3,450,000.00       ร้อยละ 19 สส.

4) การติดตามและประเมินผล
โครงการเชิงนโยบาย/สาธารณะ

จ านวนโครงการวจิยัเชิงนโยบาย/
สาธารณะที่ได้รับการติดตาม

ร้อยละ 20 195,000.00              195,000.00           51,700.00             โครงการ 5 35,000.00             โครงการ 6 73,300.00            โครงการ 5 35,000.00           โครงการ 4 สก.

จ านวนโครงการที่ผ่านการวเิคราะห์
ศักยภาพการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/
นโยบาย

โครงการ 20 -                     โครงการ 5 โครงการ 6 โครงการ 5 โครงการ 4

5) การติดตามและประเมินผล
โครงการเชิงพาณิชย์

จ านวนโครงการวจิยัเชิงพาณิขย์ที่ได้รับ
การติดตาม

โครงการ 20 373,000.00              373,000.00           107,400.00           โครงการ 6 92,800.00             โครงการ 4 92,900.00            โครงการ 6 79,900.00           โครงการ 4 สก.

จ านวนโครงการที่ผ่านการวเิคราะห์
ศักยภาพการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการ 20 -                     โครงการ 6 โครงการ 4 โครงการ 6 โครงการ 4

จ านวนการเปิดตัวเทคโนโลยี คร้ัง 2 1,606,000.00           1,606,000.00         431,400.00           คร้ัง 1 389,000.00           คร้ัง  - 396,600.00          คร้ัง 1 389,000.00         คร้ัง  - สก.
จ านวนการอบรมถ่ายทอดความรู้ คร้ัง 6 -                     คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 2
จ านวนการจดัสัมมนาเผยแพร่ผลงานวจิยั คร้ัง 4 -                     คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1

จ านวนเล่มเอกสาร/ส่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ชิ้น 8 -                     ชิ้น 2 ชิ้น 2 ชิ้น 2 ชิ้น 2

จ านวนโครงการวจิยัเชิงนโยบาย/
สาธารณะที่มีการน าไปใช้ประโยชน์

โครงการ 25 -                     โครงการ 6 โครงการ 7 โครงการ 6 โครงการ 6

7) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

จ านวนการจดักจิกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี คร้ัง 4 652,000.00              652,000.00           181,000.00           คร้ัง 1 211,000.00           คร้ัง 1 130,000.00          คร้ัง 1 130,000.00         คร้ัง 1 สก.

จ านวนโครงการวจิยัเชิงพาณิชย์ที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์

โครงการ 25 -                     โครงการ 10 โครงการ 8 โครงการ 5 โครงการ 2

8) การคุ้มครองและบริหารจดัการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

จ านวนค าขอรับสิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตรใน
ประเทศ

ค าขอ 34 450,000.00              450,000.00           91,250.00             ค าขอ 8 176,250.00           ค าขอ 9 91,250.00            ค าขอ 9 91,250.00           ค าขอ 8 สก.

จ านวนการจดัประชุม คร้ัง 12 912,000.00              912,000.00           360,375.00           คร้ัง 3 193,875.00           คร้ัง 3 178,875.00          คร้ัง 3 178,875.00         คร้ัง 3 สก.
ร้อยละการรับรองรายงานการประชุม ร้อยละ 100 -                     ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
จ านวนคร้ังในการจดักจิกรรม คร้ัง 4 500,000.00              500,000.00           125,000.00           คร้ัง 1 125,000.00           คร้ัง 1 125,000.00          คร้ัง 1 125,000.00         คร้ัง 1 สก.
จ านวนคนเข้าร่วมต่อคร้ัง คน/คร้ัง 35 -                     คน/คร้ัง 35 คน/คร้ัง 35 คน/คร้ัง 35 คน/คร้ัง 35
จ านวนข้อเสนอโครงการที่มีการพฒันา
ร่วมกนั

โครงการ 3 -                     โครงการ  - โครงการ  - โครงการ 3 โครงการ  -

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561

6) การผลักดันการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย/สาธารณะ

1.3 การผลักดันผลงานวจิยัสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์

ย.1 การสนับสนุนทุน
วจิยัด้านการเกษตร
อย่างมีประสิทธผิล

1.1 การสนับสนุนทุนโครงการวจิยัที่มี
ศักยภาพและตรงกบัความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย

ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - ม.ิย. 61) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 60) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

9) การประชุมคณะอนุกรรมการ
ผลักดันผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์
10) การสร้างเครือข่ายความ
เชื่อมโยงระหวา่งนักวจิยัและ
ผู้ประกอบการ "โครงการวจิยัเพื่อ
ภาคธรุกจิ" (Business Club)

1.4 การสร้างและพฒันาความร่วมมือ
และเครือข่ายการวจิยักบัหนวย่งาน
ต่างๆ
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หน่วย : บาท
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด หน่วย เปา้หมาย กรอบวงเงิน แผนเบกิจ่าย ผู้รับ

ป ี2561 ป ี2561 แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย ผิดชอบ
หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - ม.ิย. 61) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 60) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จ านวนคร้ังการจดัพธิลีงนาม MOU คร้ัง 2 100,000.00              100,000.00           6,000.00               คร้ัง  - 41,000.00             คร้ัง 1 6,000.00              คร้ัง  - 47,000.00           คร้ัง 1 กอ.
การจดัประชุมหารือ/ทบทวนแผน
กจิกรรมความร่วมมือกบัหน่วยงานที่มี 
MOU

คร้ัง 5 -                     คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2

เอกสารลงนาม MOU ฉบับ 2 -                     ฉบับ  - ฉบับ 1 ฉบับ  - ฉบับ 1
สรุปแผนกจิกรรมความร่วมมือโดยการ
ประชุมหารือ/ทบทวนกบัหน่วยงานที่มี 
MOU

รายงาน 1 -                     รายงาน  - รายงาน  - รายงาน  - รายงาน 1

จ านวนการจดังาน/นิทรรศการ คร้ัง 6 5,600,000.00           5,600,000.00         900,000.00           คร้ัง 1 1,200,000.00         คร้ัง 1 2,835,000.00        คร้ัง 3 665,000.00         คร้ัง 1 สก.
จ านวนผลงานวจิยั/ส่ิงประดิษฐ์ที่จดัส่ง
ประกวด

ชิ้น 3 -                     ชิ้น  - ชิ้น 2 ชิ้น 1 ชิ้น  -

จ านวนบริษทัที่ร่วมโครงการในปี 
2015-17 สามารถซ้ือบูธเอง (ภายใน)

ราย 8 -                     ราย  - ราย  - ราย 8 ราย  -

จ านวนผู้เข้าชมบูธ (ภายใน) คน 2,000 -                     คน  - คน  - คน 2,000 คน  -
จ านวนยอดรวมการส่ังซ้ือสินค้า (ภายใน) ล้านบาท 50 -                     ล้านบาท  - ล้านบาท  - ล้านบาท 50 ล้านบาท  -

จ านวนบริษทัที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
น าผลิตภัณฑ์จากผลงานวจิยัเข้าร่วมการ
จดัแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาดทั้งใน/
ต่างประเทศ (ภายใน)

ราย 5 -                     ราย  - ราย  - ราย 5 ราย  -

จ านวนผลงานที่ได้รับรางวลั (ภายใน) รายการ 3 -                     รายการ  - รายการ 2 รายการ 1 รายการ  -
รายงานการประเมินผลกระทบจาก
งานวจิยั

รายงาน 1 2,152,600.00           2,152,600.00         73,200.00             รายงาน  - 979,400.00           รายงาน  - 500,000.00          รายงาน  - 600,000.00         รายงาน 1 สก.

มูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
สังคม และการเงิน (ภายใน)

ล้านบาท 800 -                     ล้านบาท  - ล้านบาท  - ล้านบาท  - ล้านบาท 800

จ านวนโครงการที่ได้ติดตาม โครงการ 15 324,400.00              324,400.00           87,400.00             โครงการ 3 99,600.00             โครงการ 4 90,000.00            โครงการ 4 47,400.00           โครงการ 4 สก.
ร้อยละของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เองภายใน 6 
เดือน หลังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(ภายใน)

ร้อยละ 80 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

658,861,000.00        224,861,000.00     104,313,925.00      68,941,725.00       44,868,125.00      6,737,225.00       
2.1 การพฒันาและเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรวจิยั

15) การสนับสนุนทุนปริญญาเอก
เฉลิมพระเกยีรติทรงครองราชย์ 70
 ปี

จ านวนทุนที่สนับสนุน ทุน 15 22,500,000.00          100,000.00           -                      ทุน  - -                     ทุน  - -                    ทุน  - 100,000.00         ทุน 15 สพบ.

จ านวนทุนที่สนับสนุน ทุน 10 6,500,000.00           5,000,000.00         -                      ทุน  - 1,600,000.00         ทุน 3 1,300,000.00        ทุน 4 2,100,000.00       ทุน 5 สพบ.
สร้างทีมวจิยัสู่ความเป็นเลิศ โครงการ 2 โครงการ  - โครงการ 1 โครงการ  - โครงการ 1
ร้อยละของผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวจิยั น าความรู้มาประยุกต์ใช้
หรือต่อยอด(ภายใน)

ร้อยละ 50 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 25 ร้อยละ 25

17) การสนับสนุนทุนน าเสนอ
ผลงานวจิยั ณ ต่างประเทศ

จ านวนทุนที่สนับสนุน ทุน 10 1,500,000.00           1,000,000.00         -                      ทุน 300,000.00           ทุน 3 300,000.00          ทุน 3 400,000.00         ทุน 4 สพบ.

18) การจดัฝึกอบรม จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร 16 3,290,000.00           3,290,000.00         275,000.00           หลักสูตร 4 1,695,000.00         หลักสูตร 6 1,120,000.00        หลักสูตร 4 200,000.00         หลักสูตร 2 สพบ.
ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่
หน่วยงานใน กษ. ขอรับการสนับสนุน 
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้หรือต่อ
ยอดในการปฏิบัติงาน (ภายใน)

ร้อยละ 50 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 50

การขยายระยะเวลาการศึกษา ทุน 4 1,350,000.00           1,350,000.00         800,000.00           ทุน 1 50,000.00             ทุน 1 300,000.00          ทุน 1 200,000.00         ทุน 1 สพบ.
การสนับสนุนการไปเสนอผลงาน
วทิยานิพนธห์รือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
วชิาการระดับนานาชาติ

ทุน 1 -                     ทุน  - ทุน 1 ทุน  - ทุน  -

1.6 การบริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและติดตามผลกระทบจาก
การน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์

13) การประเมินผลประโยชน์จาก
งานวจิยัภายใต้การด าเนินงานของ 
สวก.

14) การบริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ย.2 การพฒันาและ
เพิ่มศักยภาพนักวจิยั
ในการผลิตงานวจิยัที่
มีคุณภาพ 16) การสนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือ

ปฏิบัติการวจิยั ณ ต่างประเทศ

19) การส่งเสริมผู้รับทุนให้ส าเร็จ
การศึกษา

2.2 การบริหารจดัการทุนพฒันา
บุคลากรวจิยั

1.5 การสร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ที่
เกีย่วข้องเพื่อผลักดันงานวจิยัให้เกดิ
การใช้ประโยชน์สูงสุด (ทั้งนักวจิยัที่
ผลิตผลงานวจิยัภาคธรุกจิเข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย)ี

รวมงบประมาณยทุธศาตร์ที่ 1 (6 กลยทุธ์ 14 กิจกรรม 28  ตัวชี้วัดหลัก 14 ตัวชี้วัดภายใน)

11) การสร้างและบริหารจดัการ
ความร่วมมือระหวา่ง สวก. กบั
หน่วยงานพนัธมิตร

12) การจดัแสดงนิทรรศการและ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
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หน่วย : บาท
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด หน่วย เปา้หมาย กรอบวงเงิน แผนเบกิจ่าย ผู้รับ

ป ี2561 ป ี2561 แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย ผิดชอบ
หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - ม.ิย. 61) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 60) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

การจดัประชุมคณะท างานเกีย่วกบัการ
ให้ทุนพฒันาบุคลากรวจิยั

คร้ัง 16 291,000.00              291,000.00           60,500.00             คร้ัง 3 72,750.00             คร้ัง 5 35,000.00            คร้ัง 4 122,750.00         คร้ัง 4 สพบ.

การประชาสัมพนัธก์ารให้ทุนพฒันา
บุคลากรต่างๆ

คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง  - คร้ัง  -

การติดตามความกา้วหน้าหลังส าเร็จ
การศึกษา

คร้ัง 1 คร้ัง  - คร้ัง  - คร้ัง  - คร้ัง 1

ร้อยละผู้ได้รับทุนพฒันาบุคลากรวจิยัน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้หรือต่อยอด(ภายใน)

ร้อยละ 75 ร้อยละ  - ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25

35,431,000.00          11,031,000.00       1,135,500.00         3,717,750.00         3,055,000.00        3,122,750.00       
21) การพฒันาระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลการวจิยัการเกษตรของประเทศ

จ านวนระบบศูนย์กลางข้อมูล ระบบ 1 6,040,000.00           6,040,000.00         1,147,600.00         ระบบ  - 2,295,200.00         ระบบ  - 604,000.00          ระบบ  - 1,993,200.00       ระบบ 1 สท.

22) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตร
ด้วย ICT

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 1 100,000.00              100,000.00           10,000.00             เครือข่าย  - 25,000.00             เครือข่าย  - 35,000.00            เครือข่าย  - 30,000.00           เครือข่าย 1 สท.

23) การพฒันาและเพิ่มจ านวน
คลังข้อมูลวจิยัการเกษตร

จ านวนคลังข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ชนิด 6 100,000.00              100,000.00           -                      ชนิด  - -                     ชนิด  - 50,000.00            ชนิด  - 50,000.00           ชนิด 6 สท.

24) ปรับปรุงและพฒันาระบบ
สารสนเทศโครงการวจิยั

จ านวนระบบสารสนเทศโครงการวจิยั ระบบ 1 100,000.00              100,000.00           -                      ระบบ  - 50,000.00             ระบบ  - -                    ระบบ  - 50,000.00           ระบบ 1 สท.

25) การผลิตและเผยแพร่ motion 
graphic ด้านการเกษตรในรูปแบบ
เข้าใจง่าย

จ านวนส่ือแอนนิเมชั่น เร่ือง 10 100,000.00              100,000.00           -                      เร่ือง  - -                     เร่ือง  - 50,000.00            เร่ือง  - 50,000.00           เร่ือง 10 สท.

26) การจดัท า E-Book เพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณะ

จ านวน E-Book เร่ือง 10 50,000.00               50,000.00            -                      เร่ือง  - 25,000.00             เร่ือง  - -                    เร่ือง  - 25,000.00           เร่ือง 10 สท.

27) การปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซด์ ร้อยละความพงึพอใจการเข้าชมเวบ็ไซด์ ร้อยละ 80 50,000.00               50,000.00            -                      ร้อยละ  - 25,000.00             ร้อยละ  - -                    ร้อยละ  - 25,000.00           ร้อยละ 80 สท.

3.4 การสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพนัธอ์งค์กรให้เป็นที่รู้จกั

จ านวนการจดักจิกรรมและนิทรรศการ คร้ัง 10 6,517,000.00           6,517,000.00         250,000.00           คร้ัง  - 580,000.00           คร้ัง 4 5,487,000.00        คร้ัง 3 200,000.00         คร้ัง 3 กอ.

ร้อยละผลส ารวจความพงึพอใจของผู้ร่วม
ชมกจิกรรม/นิทรรศการ (ภายใน)

ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 80

29) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ่์าน
ช่องทางส่ือ (Media) ต่างๆ

จ านวนช่องทางส่ือ (Media) ที่ได้
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ช่องทาง 4 7,872,000.00           7,872,000.00         458,000.00           ช่องทาง 1 978,000.00           ช่องทาง 1 5,228,000.00        ช่องทาง 1 1,208,000.00       ช่องทาง 1 กอ.

ร้อยละของการรับรู้และจดจ าได้ของ
ผลงานวจิยัที่น าเสนอผ่านรายการเกษตร
กา้วไกล (ภายใน)

ร้อยละ 70 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 70 ร้อยละ  -

จ านวนผู้ชมคลิปวดิิทัศน์เผยแพร่ผลงาน
ผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวร์ิค 48 ตอน 
(ภายใน)

จ านวน View 
(สะสม)

2,000 -                     จ านวน 
View 
(สะสม)

 - จ านวน 
View 
(สะสม)

 - จ านวน 
View 
(สะสม)

 - จ านวน 
View 
(สะสม)

2,000

30) การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
และการสร้างความมีส่วนร่วม และ
การบริหารความสัมพนัธภ์าคี
เครือข่าย ผ่านการจดักจิกรรมต่างๆ

จ านวนกจิกรรม คร้ัง 12 1,896,060.00           1,896,060.00         509,015.00           คร้ัง 3 439,015.00           คร้ัง 3 509,015.00          คร้ัง 3 439,015.00         คร้ัง 3 กอ.

22,825,060.00          22,825,060.00       2,374,615.00         4,417,215.00         11,963,015.00      4,070,215.00       
4.1 การก าหนดโครงสร้างอตัราก าลัง
และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่
เหมาะสม

31) การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ

ร้อยละของบุคลากรตามอตัราก าลัง ร้อยละ 80 400,000.00              400,000.00           150,000.00           ร้อยละ  - 250,000.00           ร้อยละ  - -                    ร้อยละ  - -                   ร้อยละ 80 สบ.

32) การพฒันาบุคลากรส านักงาน
พฒันาการวจิยัการเกษตร

ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาบุคลากรปี 2561

ร้อยละ 80 6,000,000.00           6,000,000.00         1,350,000.00         ร้อยละ 20 2,700,000.00         ร้อยละ 30 1,680,000.00        ร้อยละ 25 270,000.00         ร้อยละ 5 สบ.

รวมงบประมาณยทุธศาตร์ที่ 3 (4 กลยทุธ์ 10 กิจกรรม 10 ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัวชี้วัดภายใน)

28) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ่์าน
การจดักจิกรรมและการจดั
นิทรรศการ

20) การบริหารจดัการและส่งเสริม
การให้ทุนพฒันาบุคลากร พร้อม
ติดตามความกา้วหน้าของผู้รับทุน
พฒันาบุคลากรวจิยั

3.3 การพฒันาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการเกษตรสู่สาธารณะ

ย.4 การพฒันาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศด้าน
การบริหารการวจิยั
การเกษตร 4.2 การบริหารและพฒันาความรู้

ความสามารถของบุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพ

ย.3 การบริหาร
จดัการและส่ือสาร
องค์ความรู้ด้วย
นวตักรรมสารสนเทศ

3.1 การพฒันาศูนย์กลางข้อมูล
งานวจิยัการเกษตรด้วยนวตักรรม
สารสนเทศ

3.2 การพฒันาและบริหารจดัการ
ข้อมูลด้านวจิยัการเกษตร

รวมงบประมาณยทุธศาตร์ที่ 2 (2 กลยทุธ์ 6 กิจกรรม 10 ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัวชี้วัดภายใน)
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หน่วย : บาท
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด หน่วย เปา้หมาย กรอบวงเงิน แผนเบกิจ่าย ผู้รับ

ป ี2561 ป ี2561 แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย ผิดชอบ
หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - ม.ิย. 61) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 60) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ร้อยละของความส าเร็จการจดัท า
แผนพฒันาบุคลากร 5 ปี (2561-2565)

ร้อยละ 100 -                     ร้อยละ 100 ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  -

33) การประชุมเพื่อบริหารงาน
บุคลากร

จ านวนคร้ังในการจดัประชุมต่างๆ คร้ัง 23 982,000.00              982,000.00           278,635.00           คร้ัง 7 254,005.00           คร้ัง 5 232,390.00          คร้ัง 6 216,970.00         คร้ัง 5 สบ.

34) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 การป้องกนัและปราบปรามทุจริต

การรายงานผลการปฏับัติงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

คร้ัง 4 -                        -                     คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 สบ.

การรายงานผลการปฏับัติงานด้าน
ป้องกนัและปราบปรามทุจริต

คร้ัง 4 -                     คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1

4.3 การน าระบบคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

35) การเพิ่มประสิทธภิาพและ
ความปลอดภัยของระบบ IT

ร้อยละการจดัหาคอมพวิเตอร์ให้เพยีงพอ
ต่อการใช้งานของเจา้หน้าที่

ร้อยละ 100 6,420,000.00           6,420,000.00         1,480,000.00         ร้อยละ  - 2,460,000.00         ร้อยละ  - 1,600,000.00        ร้อยละ  - 880,000.00         ร้อยละ 100 สท.

การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ ข้อบังคับ 
สัญญา

เร่ือง 3 91,500.00               91,500.00            7,250.00               เร่ือง  - 7,250.00              เร่ือง 1 13,500.00            เร่ือง 1 63,500.00           เร่ือง 1 นต.

ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุง
แกไ้ขระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา (ภายใน)

ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 80

4.5 การก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แผนงานตามนโยบาย

แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ 
ประจ าปี 2561

ฉบับ 45 64,000.00               64,000.00            57,500.00             ฉบับ 45 -                     ฉบับ  - 6,500.00              ฉบับ  - -                   ฉบับ  - งย.

ค ารับรองการปฏิบัติงานของ สวก. 
ประจ าปี 2560

ฉบับ 20 -                     ฉบับ 20 ฉบับ  - ฉบับ  - ฉบับ  -

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับ 4 เล่ม 500 -                     เล่ม 500 เล่ม  - เล่ม  - เล่ม  -
ร้อยละความส าเร็จของการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ และ
ค ารับรองฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(ภายใน)

ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 80

4.6 การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของ สวก.

ติดตามและรายงานผการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของ สวก.

คร้ัง 4 411,300.00              411,300.00           102,450.00           คร้ัง 1 100,950.00           คร้ัง 1 103,950.00          คร้ัง 1 103,950.00         คร้ัง 1 งย.

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
สวก. ประจ าปี 2561 (ภายใน)

ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20

รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันางาน
ยุทธศาสตร์ วางแผนและงบประมาณ

รายงาน 1 -                     รายงาน  - รายงาน  - รายงาน  - รายงาน 1

รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมบทสรุป
ผู้บริหาร

รายงาน 1 2,480,000.00           2,480,000.00         510,000.00           รายงาน  - 740,000.00           รายงาน  - 1,230,000.00        รายงาน 1 -                   รายงาน  - กอ.

แนวทางการพฒันาปรับปรุงองค์กรได้รับ
ความเห็นชอบจาก คกก.บริหาร สวก.

รายงาน 1 -                     รายงาน  - รายงาน  - รายงาน 1 รายงาน  -

รายงานผลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงรายไตรมาส

คร้ัง 4 56,000.00               56,000.00            8,000.00               คร้ัง 1 8,000.00              คร้ัง 1 8,000.00              คร้ัง 1 32,000.00           คร้ัง 1 กอ.

ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร
จดัการความเส่ียง

ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 80

รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ รายงาน 1 820,000.00              820,000.00           10,000.00             รายงาน  - 170,000.00           รายงาน  - 640,000.00          รายงาน  - -                   รายงาน 1 กอ.

ร้อยละผลส ารวจความพงึพอใจ ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 80

จ านวนการ Internal Audit คร้ัง 2 277,800.00              277,800.00           54,450.00             คร้ัง  - 84,450.00             คร้ัง 1 54,450.00            คร้ัง 1 84,450.00           คร้ัง  - กอ.
จ านวนการตรวจติดตามการรักษาระบบ คร้ัง 1 -                     คร้ัง  - คร้ัง  - คร้ัง  - คร้ัง 1

40) การพฒันาระบบควบคุม
กระบวนการท างานภายในและ
บริหารจดัการความเส่ียงขององค์กร

4.7 การพฒันาคุณภาพการด าเนินงาน
ของ สวก.

4.2 การบริหารและพฒันาความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพ

41) โครงการการส ารวจความพงึ
พอใจเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ
ของ สวก.

42) โครงการตรวจติดตามการรักษา
ระบบคุณภาพ ISO 9001

36) ทบทวนแกไ้ขข้อบังคับ ระเบียบ
 สัญญา ให้มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

4.4 การทบทวนแกไ้ขกฎระเบียบ/ข้อ
สัญญา/สัญญา ให้มีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน

37) การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วดั
ของ สวก.

38) การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ สวก.

39) การประเมินผลการด าเนินงาน
ของ สวก. ในรอบ 3 ปี (2558-2560)
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หน่วย : บาท
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด หน่วย เปา้หมาย กรอบวงเงิน แผนเบกิจ่าย ผู้รับ

ป ี2561 ป ี2561 แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย ผิดชอบ
หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - ม.ิย. 61) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 60) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จ านวนการอบรมระบบบริหารจดัการ 
ISO/การ Maintain ระบบบริหาร

คร้ัง 1 -                     คร้ัง  - คร้ัง 1 คร้ัง  - คร้ัง  -

ร้อยละความส าเร็จของกจิกรรม 
(ประเมินผลการจดักจิกรรม) - (ภายใน)

ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 80

การจดัประชุมเพื่อบริหารการด าเนินงาน
ภายในส านักงาน

คร้ัง 10 1,683,500.00           1,683,500.00         437,750.00           คร้ัง 3 420,250.00           คร้ัง 2 410,250.00          คร้ัง 3 415,250.00         คร้ัง 2 กอ.

ร้อยละความพงึพอใจในการจดัประชุม ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 80
การเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน

คร้ัง 4 319,815.00              319,815.00           71,070.00             คร้ัง 1 71,070.00             คร้ัง 1 71,070.00            คร้ัง 1 106,605.00         คร้ัง 1 ตส.

รายงานผลการด าเนินงานในรายงาน
ประจ าปี สวก.

คร้ัง 1 -                     คร้ัง 1 คร้ัง  - คร้ัง  - คร้ัง  -

การเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2562

คร้ัง 1 -                     คร้ัง  - คร้ัง  - คร้ัง  - คร้ัง 1

45) การตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะ
กรรมการบริหาร สวก.

คร้ัง 4 19,800.00               19,800.00            -                      คร้ัง 1 19,800.00             คร้ัง 1 -                    คร้ัง 1 -                   คร้ัง 1 ตส.

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนการตรวจสอบภายในปี 2561

ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย คร้ัง 10 1,205,725.00           1,205,725.00         202,875.00            คร้ัง 3 252,675.00            คร้ัง 3 201,550.00           คร้ัง 2 548,625.00          คร้ัง 2 นต.

ร้อยละความส าเร็จของการบริหารนิติ
กรรมสัญญา

ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 80

ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบร่าง
สัญญาภายในเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80 -                     ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ  - ร้อยละ 80

แผนการด าเนินงานด้านการเงินของ สวก.
 ประจ าปี 2561

ฉบับ 1 -                        -                     -                      ฉบับ 1 -                     ฉบับ  - -                    ฉบับ  - -                   ฉบับ  - งย.

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานด้านการเงินของ 
สวก. ประจ าปี 2561 (ภายใน)

ร้อยละ 80 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20

21,231,440.00          21,231,440.00       4,719,980.00         7,538,450.00         6,251,660.00        2,721,350.00       
738,348,500.00       279,948,500.00    112,544,020.00     84,615,140.00      66,137,800.00     16,651,540.00    

งบบุคลากร เงินเดือน 51,750,000.00          51,750,000.00       12,947,500.00        12,947,500.00       12,947,500.00      12,907,500.00     สบ.
สวสัดิการ 900,000.00              900,000.00           200,000.00           200,000.00           250,000.00          250,000.00         สบ.

1,300,000.00           1,300,000.00         300,000.00           300,000.00           300,000.00          400,000.00         สบ.
172,200.00              172,200.00           172,200.00           -                     -                    -                   สบ.
223,000.00              223,000.00           24,000.00             24,000.00             30,000.00            145,000.00         สบ.
120,000.00              120,000.00           60,000.00             -                     40,000.00            20,000.00           สบ.

1,400,000.00           1,400,000.00         350,000.00           350,000.00           350,000.00          350,000.00         สบ.
ค่าตอบแทน 650,000.00              650,000.00           165,000.00           165,000.00           165,000.00          155,000.00         สบ.

550,000.00              550,000.00           -                      -                     -                    550,000.00         สบ.
57,065,200.00         57,065,200.00      14,218,700.00       13,986,500.00      14,082,500.00     14,777,500.00    

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 213,700.00              213,700.00           30,100.00             34,500.00             34,500.00            114,600.00         สบ.
250,000.00              250,000.00           60,000.00             40,000.00             100,000.00          50,000.00           สบ.

1,000,000.00           1,000,000.00         630,000.00           336,800.00           16,600.00            16,600.00           สบ.
450,000.00              450,000.00           112,500.00           112,500.00           112,500.00          112,500.00         สบ.
960,000.00              960,000.00           240,000.00           240,000.00           240,000.00          240,000.00         สบ.
15,000.00               15,000.00            -                      -                     15,000.00            -                   สบ.

350,000.00              350,000.00           -                      350,000.00           -                    -                   สบ.
250,000.00              250,000.00           50,000.00             200,000.00           -                    -                   สบ.
94,000.00               94,000.00            30,000.00             -                     64,000.00            -                   สบ.

168,000.00              168,000.00           42,000.00             42,000.00             42,000.00            42,000.00           สบ.

1) รวมงบประมาณยทุธศาตร์ที่ 1-4 (20 กลยทุธ์ 47 กิจกรรม 81 ตัวชี้วัดหลัก 25 ตัวชี้วัดภายใน)

ค่าสอบบัญชี  ปี  2559
ค่าจา้งเหมาบริการก าจดัปลวก แมลง และหนู

ค่าล่วงเวลา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอืน่
ค่าตอบแทนผันแปร

รวมงบบคุลากร
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ค่าจา้งท าความสะอาด

ค่ารับรองและพธิกีาร
ค่าเบี้ยประกนั
ค่าจา้งพนักงานส่ง - รับเอกสาร

4.8 การก าหนดกลยุทธเ์พื่อความ
ยั่งยืนทางการเงินและบริหารจดัการ
เงินทุนของสวก. ให้เกดิประโยชน์สูงสุด

43) การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และการประชุมผู้บริหาร 
สวก.

44) การประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

46) การจดัท าและบริหารนิติกรรม
สัญญา

47) การจดัท าและการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานด้านการเงิน
 สวก. ประจ าปี 2561

ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตุ

เงินเดือนผู้บริหารและเจา้หน้าที่
เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน
ค่ารักษาพยาบาล

รวมงบประมาณยทุธศาตร์ที่ 4 (8 กลยทุธ์ 17 กิจกรรม 33 ตัวชี้วัดหลัก 5 ตัวชี้วัดภายใน)
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หน่วย : บาท
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด หน่วย เปา้หมาย กรอบวงเงิน แผนเบกิจ่าย ผู้รับ

ป ี2561 ป ี2561 แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย แผนเบกิจ่าย ผิดชอบ
หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย หน่วย เปา้หมาย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - ม.ิย. 61) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 60) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

100,000.00              100,000.00           -                      -                     -                    100,000.00         สบ.
210,000.00              210,000.00           210,000.00           -                     -                    -                   สบ.
180,000.00              180,000.00           45,000.00             45,000.00             45,000.00            45,000.00           สบ.
300,000.00              300,000.00           49,500.00             99,500.00             92,500.00            58,500.00           สบ.

ค่าวสัดุ 607,500.00              607,500.00           170,500.00           170,000.00           90,000.00            177,000.00         สบ.
711,000.00              711,000.00           133,000.00           231,200.00           115,600.00          231,200.00         สบ.
191,500.00              191,500.00           36,900.00             58,900.00             36,900.00            58,800.00           สบ.
198,000.00              198,000.00           49,500.00             49,500.00             49,500.00            49,500.00           สบ.

ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000.00           1,200,000.00         300,000.00           300,000.00           300,000.00          300,000.00         สบ.
55,000.00               55,000.00            14,000.00             14,000.00             13,500.00            13,500.00           สบ.

360,000.00              360,000.00           90,000.00             90,000.00             90,000.00            90,000.00           สบ.
158,000.00              158,000.00           39,000.00             40,000.00             40,000.00            39,000.00           สบ.
126,000.00              126,000.00           31,500.00             31,500.00             31,500.00            31,500.00           สบ.

8,147,700.00          8,147,700.00        2,363,500.00        2,485,400.00        1,529,100.00       1,769,700.00      
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 47,400.00               47,400.00            -                      47,400.00             -                    -                   สบ.

-                        -                     -                      -                     -                    -                   สบ.
31,000.00               31,000.00            -                      31,000.00             -                    -                   สบ.
30,000.00               30,000.00            30,000.00             -                     -                    -                   สบ.

108,400.00             108,400.00          30,000.00            78,400.00            -                    -                   
65,321,300.00         65,321,300.00      16,612,200.00       16,550,300.00      15,611,600.00     16,547,200.00    

รวมงบประมาณตามยทุธศาสตร์ และรายจ่ายประจ า (1+2) 803,669,800.00       345,269,800.00    129,156,220.00     -       -       101,165,440.00     -       -       81,749,400.00     -       -       33,198,740.00    -       -       -       
368,647,409.05        368,647,409.05     168,634,087.35       -  - 111,819,722.85       -  - 50,333,200.85       -  - 37,860,398.00      -  - สส.
11,780,678.46          11,780,678.46       5,157,941.23          -  - 486,983.21            -  - 4,805,984.02         -  - 1,329,770.00        -  - สพบ.

172,500.00              172,500.00           -                       -  - 172,500.00            -  - -                     -  - -                    -  - สก.
1,177,020.00           1,177,020.00         362,160.00            -  - 271,620.00            -  - 271,620.00           -  - 271,620.00          -  - สบ.

381,777,607.51       381,777,607.51    174,154,188.58      -  - 112,750,826.06      -  - 55,410,804.87      -  - 39,461,788.00     -  -
รวงงบประมาณประจ าป ี2561 (1+2+3) 1,185,447,407.51    727,047,407.51    303,310,408.58      -  - 213,916,266.06      -  - 137,160,204.87     -  - 72,660,528.00     -  - -       

7,608,992.75           7,608,992.75         2,021,396.00          -  - 5,587,596.75          -  - -                     -  - -                    -  - สบ.
7,608,992.75          7,608,992.75        2,021,396.00         -  - 5,587,596.75         -  - -                     -  - -                    -  -

รวงงบประมาณทั้งหมด (1+2+3+4) 1,193,056,400.26    734,656,400.26    305,331,804.58      -  - 219,503,862.81      -  - 137,160,204.87     -  - 72,660,528.00     -  -
รวมเงินกันไว้เบกิจ่ายเหลื่อมปี

งบผูกพนัส าหรับสัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง 
3) รวมงบผูกพัน

เงินกันไว้เบกิจ่ายเหลื่อมปี เงินกนัไวเ้บิกจา่ยเหล่ือมปีส าหรับสัญญาจดัซ้ือ-จดัจา้ง/ข้อผูกพนั

งบผูกพัน งบผูกพนัส าหรับทุนโครงการวจิยั
งบผูกพนัส าหรับทุนพฒันาบุคลากรวจิยั
งบผูกพนัส าหรับการผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

2) รวมรายจ่ายประจ า

ค่าไฟฟา้
ค่าน้ าประปา
ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์
ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟา้และวทิยุ
รวมงบลงทุน

ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด
ค่าเคร่ืองแบบ
ค่าบริการจา้งเหมาพนักงานขับรถ
ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ ๆ
ค่าวสัดุส านักงาน
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์
ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว

ค่าบริการอนิเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
รวมงบด าเนินงาน
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ส่วนที่  5  ประมาณการรายรับของ สวก. ปีงบประมาณ 2561 
 

สวก. ได้ประมำณกำรรำยรับ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เป็นจ ำนวน 533.80 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

ล าดับ แหล่งที่มาของรายรับ ประมาณการรายรับ (ล้านบาท) 

1 รำยรับจำกหน่วยงำนภำยนอก 500.00 

2 รำยรับจำกกำรฝึกอบรม 1.80 

3 รำยรับจำกดอกเบี้ยเงินฝำก 24.00 

4 รำยรับจำกกำรอนุญำตใช้สิทธิและผลผลิตจำกโครงกำรวิจัย 8.00 

รวม 533.80 

 


