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บทสรุปผู้บริหาร
สำนั กงำนพัฒนำกำรวิจั ย กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก.เป็นหน่วยงำนของรัฐ
ประเภทองค์กำรมหำชน ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
กำรดำเนินงำนตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2546
เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ปี 2546 โดยมีทุนดำเนินกำรขั้นต่ำประมำณ 3,000 ล้ำนบำท
กำรดำเนิ น งำนตลอดระยะเวลำ 12 ปีที่ผ่ ำนมำ (ปี 2546–2558) สวก. มียุทธศำสตร์
กำรดำเนินงำนทั้งสิ้นจำนวน 3 ฉบับ โดยยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของ สวก. ฉบับปัจจุบัน หรือฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555–2559) จะสิ้นสุ ดลงในเดือนกันยำยน ปีงบประมำณ 2559 ดังนั้น เพื่อให้ สวก. มีเป้ำหมำย
ที่ชัดเจนในกำรดำเนินงำน สอดคล้องกับบริบทของโลก และของประเทศที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงต่อเนื่อง
จึงได้ จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรดำเนิ นงำนของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ให้มีควำมเหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน เชื่อมโยงกับทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
แนวนโยบำย ทิศทำง ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรปฏิรูปในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรปฏิรูประบบวิจัย
เพื่อเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงปัญญำของประเทศ กำรปฏิรูประบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงนวัตกรรมของประเทศ และกำรปฏิรูปองค์กำรมหำชน เป็นต้น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ แ ผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรด ำเนิ น งำนของ สวก. ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564)
ที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกำรจัดทำแผนงำนหลักและแผนงำนประจำปีของ สวก.
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นำงำนวิ จั ย กำรเกษตร และพั ฒ นำบุค ลำกรด้ำ นกำรวิ จั ย กำรเกษตร รวมถึ ง
กำรเผยแพร่ข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตรที่เป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง ต่อไป

หน้าที่ บห - 1

สารบัญ
หน้า
แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564)
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
1. ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
2. แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
3. การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2560-2564)
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ดาเนินการโดยเชื่อมโยงนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สาคัญ เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการดาเนินงาน
ให้ บ รรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ของหน่ วยงาน ซึ่งได้ กาหนดเป้าประสงค์ ส าหรับแต่ล ะประเด็นทางยุทธศาสตร์
รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัด และการดาเนินงานโครงการ รวมถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ และงบประมาณที่จะเสนอขอ
1. ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ใ นระดั บ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
การเชื่ อ มโยงแผนการพั ฒ นาในระยะต่ า งๆ กั บ แนวทางการปฏิ รู ป ที่ ส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
ภาคการเกษตรไทย เพื่อให้สามารถกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ได้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ดังนี้
1.1 กรอบการพัฒนาในระยะยาว : แนวนโยบายการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก
“ประชารัฐ” ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาในระยะยาว ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อ
การบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

มั่นคง

มีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติ (ประเทศ สังคม
ประชาชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง)

มั่งคั่ง
ยั่งยืน

2560

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง

การพัฒนาที่สร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
ทุกภาคส่วน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะที่ 1
5 ปี

ระยะที่ 2
10 ปี

ระยะที่ 3
15 ปี

ระยะที่ 4
20 ปี

แผน 12
พ.ศ.2560-2564

แผน 13
พ.ศ.2565-2569

แผน 14
พ.ศ.2570-2574

แผน 15
พ.ศ.2575-2579

2579
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1.2 แนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลปัจจุบัน : แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามประเด็น
การพัฒนาดังกล่าวในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลปัจจุ บัน จะทาให้สามารถปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยใช้แนวคิด “ประเทศไทย 4.0”
ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่ออนาคต (New Engines of Growth) ที่สาคัญ คือ การแปลง
ความได้เปรีย บเชิงเปรี ยบเทีย บด้าน “ความหลากหลายเชิงชีว ภาพ” ให้ เป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขั น
ตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร ดังนี้
1) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับต้นน้าภาคเกษตร โดยการเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม อาทิ การเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้าตาล มันสาปะหลัง
ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceutics)
2) สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายที่ อ ยู่ กลางน้ า ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรม
เกษตรสมั ย ใหม่ ที่ เ น้ น บริ ห ารจั ด การและเทคโนโลยี อาทิ การเกษตรแม่ น ย าสู ง (Precision Farming)
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น
3) ผลักดันผู้ประกอบการปลายน้า โดยเฉพาะรายใหม่ (Startups) สู่การเป็น Smart Enterprises
ที่มีศักยภาพสูง และเพิ่มผลิตภาพแรงงานขององค์กรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” เน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน
ดังแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 นโยบายประเทศไทย 4.0
ใช้แนวทางการขับเคลื่อนแบบ “ประชารัฐ” มุ่งสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ทั้งภาคเอกชนสถานศึกษา และสถาบันการเงิน ต่างๆ ให้ทางานร่วมกัน

เน้นไปที่ภาค
การเกษตร
ขายวัตถุดิบ

อุตสาหกรรมเบา
ใช้ต้นทุนแรงงาน
และวัตถุดิบน้อย

อุตสาหกรรมหนัก
และการส่งออก

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่
เน้นการใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการ

Value-Based Economy
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
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1.3 ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในระยะกลาง : แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบายองค์รวม
แบบบู ร ณาการ ได้ แ ก่ แนวทางการพั ฒ นาภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) และระดั บ นโยบายชาติ ในประเด็น ที่เ กี่ย วข้ อง ได้แ ก่ แผนพั ฒ นาการเกษตรในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย
1) การพัฒนาตามกรอบประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศไทยในการเป็ น ผู้ น าและศู น ย์ ก ลางสิ น ค้ า เกษตรคุ ณ ภาพที่ ส าคั ญ ทั้ ง นี้ มาตรการที่ ใ ช้
ในการดาเนินงานมีดังนี้
(1) ปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
(2) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ บริห ารจั ดการน้าให้มีประสิ ทธิภ าพ ลดการใช้พลั งงาน เพื่อวางรากฐานให้ประเทศ
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่ง ยืน
(3) เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน กาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4) สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ยกระดับรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม
2) การพัฒนาตามกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ การสร้างงาน
ที่เหมาะสม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แผนภาพที่ 3 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9-11

• มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก
• ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ
ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

คนเป็น
ศูนย์กลาง
การพัฒนา

มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการ
พัฒนา
ประเทศ

การมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา

การพัฒนาคนในประเทศมีลักษณะสาคัญ
5 ประการได้แก่
1) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2) มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์
3) มีความคิดสร้างสรรค์
4) มีความเคารพในความแตกต่าง
5) มีจุดยืนทางจริยธรรม
ชุมชน ภาคประชาสั งคม ภาคเอกชนและภาครั ฐ
ร่ ว มกั น พั ฒ นาประเทศบนหลั ก การ ร่ ว มคิ ด
ร่ วมท า ร่ วมรั บผิดชอบ และร่ วมรั บผลประโยชน์
จากการพัฒนา

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
5. ด้านความมั่นคง
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
9. การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ

2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

หน้าที่ 3

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1.4 การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในมิติต่างๆ ของการพัฒนาในระยะกลาง โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของภาคเกษตรไทย และการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรสาหรับอนาคต
โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม
อาทิ ส่งเสริมให้ ผู้ป ระกอบการกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
ภาครัฐ และภาคสังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด โรงงานนาร่อง และการทาวิจัยตลาด เป็นต้น
2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 ด้านหลัก
ได้ แก่ ด้ านการลงทุ น การวิ จั ยและพั ฒนา อาทิ เน้ นการท าวิ จั ยในขั้ นประยุ กต์ และทดลองเพิ่ มขึ้ น เป็ นต้ น
ด้ านบุ คลากรวิ จั ย อาทิ พั ฒนาศั กยภาพของนั กวิ จั ยให้ มี ทั้ งความรู้ และความเข้ าใจในเทคโนโลยี เป็ นต้ น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น และด้านบริหาร
จัดการ อาทิ ปรับระบบการบริหารจัดการจาก Function-based Budgeting ไปสู่ Program-based Budgeting
เป็นต้น
แผนภาพที่ 4 การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในมิติต่างๆ
เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม

ด้านการลงทุนการวิจัย
และพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1

3

พัฒนาสภาวะแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใน 4 ด้านหลัก

2

4

ด้านบุคลากร
วิจัย

ด้านบริหาร
จัดการ

หน้าที่ 4

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แผนภาพที่ 5 การเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ

กรอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ประเทศไทย 4.0

กลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINES OF GROWTH)

พลัง “ประชารัฐ”

ปรั บ โครงสร้ า งทั้ ง ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ในภาค
การเกษตร โดยต่อ ยอดการสร้างมูลค่ าเพิ่ ม
ของสาขาการผลิต และบริการที่เ ป็น ฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ

สร้ า งสมดุ ล ระหว่า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้
ประโยชน์ บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
พัฒ นาการผลิต ให้มีป ระสิท ธิภาพลดการใช้
พลังงาน

กาหนดแนวทางการบริหารจัด การให้เ กิดผล
ในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ พัฒนาระบบการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง

สร้ า งโอกาสให้ ทุ ก คนในสั ง คมไทยสามารถ
เข้ า ถึง ทรัพ ยากร แหล่ งทุ น ในการประกอบ
อาชีพ สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดโซ่อปุ ทาน

สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร
และสถาบัน

เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม อาทิ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาค
สังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด เป็นต้น

พั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย เพื่ อ ให้ ค นไทยเป็ น คนดี
คนเก่ง มีระเบีย บวินั ย และมี คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การสร้างงานที่เหมาะสม

แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

พัฒนาสภาวะแวดล้อม วทน. อาทิ เน้นการทาวิจั ยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้ น พัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากรด้าน
อุปกรณ์และเครื่องมือระหว่างกัน ปรับระบบการบริหารจัดการจาก Function-based Budgeting ไปสู่
Program-based Budgeting เป็นต้น

การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครือ่ งมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุ นวิจัย ด้า นการเกษตรอย่างมีประสิท ธิในมิ
ผล ติต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร

หน้าที 5

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

2. แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
สวก. กาหนดวิสัย ทัศน์และพัน ธกิจส าหรับการดาเนินงานในปี 2560 – 2564 โดยรวบรวมและ
ประมวลผลจากข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ
ของ สวก. เพื่อให้การกาหนดทิศทางของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ มีความชัดเจน และตอบโจทย์
การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจสาหรับการดาเนินงาน รวมทั้งยุทธศาสตร์
การดาเนินงานของ สวก. ในปี 2560–2564 มีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์
สวก. เป็นผู้นาในการบริหารการวิจัยการเกษตร
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
การเกษตร
3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน
การวิจัยการเกษตร

เป้าประสงค์
1) ผลงานวิจัยทีด่ าเนินการแล้วเสร็จสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และ
เชิงสาธารณะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2) พัฒนานักวิจัยการเกษตรแบบมืออาชีพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
3) มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตร
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

CORE VALUE
PROUD TO BE ARDA

P

POSITIVE THINKING

คิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์

A

ACTIVE APPROACH

R

RELIABLE SERVICES

D

DETERMINATION for GOOD
GOVERNANCE & DEVOTED

A

ACHIEVE WITH UNITY

ทางานเชิงรุก

บริการประทับใจ

มุ่งมีธรรมาภิบาล ทางานอย่างทุม่ เท

สาเร็จด้วยพลังสามัคคี

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร
การกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) และเป้าหมาย (Targets) ของการดาเนิน งานในแต่ละประเด็ น
ยุทธศาสตร์ มีการกาหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และกลยุทธ์ (Strategies) การดาเนินงาน
โครงการเพื่อให้ ส อดคล้ อ งกับ กลยุ ทธ์ ของหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบในแต่ล ะโครงการและแผนงบประมาณ
ดังตารางที่ 1 ถึง 3
หน้าที่ 6

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 1 แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล : รายละเอียดของยุทธศาสตร์
1.1
1.2
1.3
1.4

กลยุทธ์
เป้าประสงค์
การกาหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร
มี ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ น าไปใช้
การสนับสนุนทุ นโครงการวิ จัยภายใต้กรอบการวิจัยของ ประโยชน์
สวก. และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การบริหารจัดการโครงการวิจัย
การสร้ างและพัฒนาความร่วมมื อและเครือ ข่ายการวิจั ย
กับหน่วยงานต่าง ๆ

1.5 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์
1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันงานวิจัย
ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด
1.7 การบริ ก ารหลั ง การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และติ ด ตาม
ผลกระทบจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์






ผลงานวิ จั ยสามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์ ได้ (ทั้ งในเชิ ง
นโยบาย เชิ งสาธารณะ และ
เชิงพาณิชย์)

ตัวชี้วัด
รายงานสรุปทิศทางภาคการเกษตรในอนาคต
สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
จานวน 2,500 ล้านบาท
จานวนหน่วยงานในเครือข่ายเพิ่มขึ้น อย่างน้อย
5 หน่วยงาน
ร้ อ ยละ 80 ของบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ที่ดาเนินการอยู่ (Active) มีการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ
ร้ อ ยละของจ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
นาไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สส.
สบ.
กอ.

ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุม่
(ผู้กาหนดนโยบาย/
ภาครัฐ/ภาคธุรกิจ
(มุ่งเน้น SMEs)/
เกษตรกรและ
ผู้บริโภค)

สก.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ : รายละเอียดของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
2.1 การสร้างบุคลากรด้านวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่
2.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัย
2.3 การบริหารจัดการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. เพิ่มจานวนบุคลากรด้านวิจัย  ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน นักวิจัยด้านการเกษตร
สพบ.
การเกษตร
ทุนเป็นบุคลากรของ กษ. (ทุนการศึกษา/
(ทัง้ ใน กษ. และ
สท.
2. มีเครือข่ายนักวิจัยการเกษตร
ทุนปฏิบัติการวิจัย)
ภายนอก กษ.)
สพบ.
3. พัฒนาศักยภาพในด้าน
 มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้านการเกษตร
การวิจัยของบุคลากร กษ.
 จานวนทุนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยการเกษตร
รุ่นใหม่ 10 ทุน/ปี
หน้าที่ 7

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ : รายละเอียดของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

3.1 การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรด้วย
นวัตกรรมสารสนเทศ
3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตร
3.3 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร
สู่สาธารณะ

1. ฐานข้อมูลด้านการเกษตร
เชิงลึก
2. เครือข่ายฐานข้อมูลที่
ครอบคลุม

 จานวนฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีการเผยแพร่ เพิ่มขึ้น ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 10 ฐาน
ทุกกลุ่ม
 มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยการเกษตรที่เชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก
 จานวนการอ้างอิง (Reference) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
 จานวน IP ของการใช้ฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
 จานวนสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบเข้าใจง่าย
ทีม่ ีการเผยแพร่ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ 1 สื่อความรู้

3.4 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็น
ที่รู้จัก

สวก. เป็นองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ร้อยละ 80 ของจานวนกิจกรรม/งานตามแผน
ประชาสัมพันธ์ของ สวก.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สท.

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์
ทุกกลุ่ม

กอ.

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบ.
สพบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร : รายละเอียดของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
4.1 การกาหนดโครงสร้างอัตรากาลังและสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
4.2 การบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Officer)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

สวก. เป็นองค์กรผู้นาด้านการ  มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
วิ จั ยการเกษตร ที่ มี บุ คลากร
เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4
มืออาชีพ มีระบบงานที่ทันสมัย  มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในระยะของแผน
มีความคล่องตัวสูง มีกลยุทธ์การ
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4
บริ หารจัดการที่ดี และมี ความ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
มั่นคงทางการเงิน
ประสิทธิภาพ

องค์กร/คนใน
องค์กร

หน้าที่ 8

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กลยุทธ์
4.3 การนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน
4.5 การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตามนโยบาย
4.6 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ สวก.
4.7 การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของ สวก.
4.8 การก าหนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น ทางการเงิ น และ
บริหารจัดการเงินทุนของ สวก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
 มีระบบ e-Office ทีม่ ีประสิทธิภาพ
 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการในสานักงานได้รับความพึง
พอใจ
 ร้ อ ยละ 70 ของปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด จาก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ได้รับการแก้ไข
 ร้ อ ยละ 90 ของการด าเนิ น การยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
 ร้อยละ 80 ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้รับ
การติดตามและประเมินผล
 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการภายนอกได้รับ
ความพึงพอใจ
 จัดหาเงินทุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจขององค์กร จานวน 2,000 ล้านบาท
 มีร ายได้ จ ากการบริ หารจัด การสิ น ทรั พ ย์ ขององค์ ก ร
จานวน 150 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สท.
สบ.
งานยุทธศาสตร์ฯ
งานยุทธศาสตร์ฯ
กอ.
สบ.
สส.
สก.
สพบ.

หน้าที่ 9

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติงานรองรับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล : รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
โครงการ
รายละเอียด
ผลลัพธ์
1.1 การกาหนดทิศทางการ 1) การจัดทากรอบการวิจัยระยะ 1-3 ปี  จัดให้มีการประชุมระดมสมองหรืองานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แผนกรอบการวิจยั ระยะ 1-3 ปี
พัฒนางานวิจัยด้าน
โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อจัดทากรอบการวิจัย
การเกษตร
ระยะ 1-3 ปี โดยควรคานึงถึงการพัฒนางานวิจัยในลักษณะป้องกันภัย early warning
system ของระบบเกษตรด้วย เพื่อเป็นทั้งการพัฒนาความสามารถของงานวิจัย และครอบคลุม
การป้องกันภัยธรรมชาติภายนอก
 ทั้งนี้ การกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการวิจัยการเกษตรควรดาเนินการแบบย้อนกลับ
(Backward Conceptual Approach) กล่าวคือ มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกาหนดเป้าหมาย
สูงสุดของการพัฒนา (Ultimate Goal) ในแต่ละช่วงเวลา แล้วจึงพิจารณา 4 องค์ประกอบหลัก
ของห่วงโซ่งานวิจัยด้านการเกษตรที่เป็นไปตาม Supply Chain ได้แก่
1) ผลลัพธ์ ได้แก่ ความต้องการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยการเกษตร 2) ปลายน้า ได้แก่ งานวิจัย
ด้านการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 3) กลางน้า ได้แก่ งานวิจัยด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในการผลิต/การแปรรูป และ 4) ต้นน้า ได้แก่ งานวิจัยด้าน
วัตถุดิบทางการเกษตร
 จัดทากรอบการวิจัยระยะ 1-3 ปี
2) การกาหนดประเด็นวิจัยเร่งด่วน
 ศึกษาบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อกาหนดประเด็นวิจัยเร่งด่วนของประเทศ รายงานสรุปทิศทางภาคการเกษตร
ของประเทศ และการสารวจความ
และสนับสนุนการจัดทากรอบการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และประเด็นวิจัยเร่งด่วน
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 จัดประชุมระดมสมอง หรืองานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุม
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และประชาชน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและ
ความต้ อ งการของเกษตรกรและประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ด้ า นการเกษตร
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นงานวิจัยต่อยอด
ภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้น
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1.2 การสนับสนุนทุน
โครงการวิจัยภายใต้
กรอบวิจัยของ สวก.
และตรงกับความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ
1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่มี
ศักยภาพ

1.3 การบริหารจัดการ
โครงการวิจัย

1) การจัดทาคู่มือการบริหารโครงการ
และคู่มือการบริหารความเสีย่ ง
โครงการ

รายละเอียด
 มุ่งเน้นการกาหนดโจทย์วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรตามนโยบาย กษ. และสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรในลักษณะ Selected
Topics อาทิ Seed Hub วัคซีนในสัตว์ กุ้งขาว UAV และ IUU เป็นต้น เพื่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจภาคเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) เศรษฐกิจภาคเกษตรระดับจุลภาค ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์มีทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร
ผู้บริโภค และ สวก. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ (1) ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่
ได้มาตรฐานจานวนมาก (Mass Production) เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มีราคาถูก
และแข่งขันได้ และ (2) ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche
Market) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ให้แก่เกษตรกร
2) เศรษฐกิจภาคเกษตรระดับมหภาค ได้แก่ ทุนวิจัยเชิงนโยบายและเชิงสาธารณะที่
สอดคล้ อ งกั บ เชิ ง พาณิ ช ย์ ทั้ ง 2 ส่ ว นข้ า งต้ น เพื่ อ เป็ น การก าหนดทิ ศ ทางการวิ จั ย
การเกษตรของประเทศส าหรั บ การด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยงานวิ จั ย ด้ า น
การเกษตร
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนทุนวิจัยของ สวก. จึง แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ ทุนวิจัยที่ตอบสนอง
ทิศทางการเกษตรของประเทศ (Platform) และทุนวิจัยที่มีความสาคัญเร่งด่วนต่อการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ (Flagship)
 ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกโครงการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
เป็นสาคัญ โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการสารวจความต้องการงานวิจัย
จากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาใช้ ประกอบการพิจารณาหรือวางแนวทางการพัฒนางานวิจัย
ด้านการเกษตร
 จัดทาคู่มือการบริหารโครงการและคู่มือการบริหารความเสี่ยง และให้มีการดาเนินการตาม
ขั้นตอนการบริหารโครงการและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมศักยภาพการทางาน
บริหารจัดการงานวิจัย
 ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
และวางกลยุทธ์ในแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกากับดูแลและติดตามการบริหาร

ผลลัพธ์
จานวนโครงการและงบประมาณ
ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย

1. คู่มือการบริหารโครงการ
2. คู่มือการบริหารความเสี่ยง
โครงการ
3. รายงานภาพรวมสถานะและ
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โครงการ

2)

3)

4)
1.4 การสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือและ
เครือข่ายการวิจัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ

1)

2)

รายละเอียด
ความเสี่ ย งให้ บ รรลุ วั ต ถุป ระสงค์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้ ง รายงานสถานะและ
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การบริหารจัดการโครงการวิจยั ทุน การบริ หารจั ดการโครงการวิจั ย ครอบคลุ มตั้งแต่ การพัฒนาข้ อเสนอโครงการ การพิ จารณา
สวก.
ข้อเสนอโครงการ การทาสั ญญาให้ทุ นวิจั ย การติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการ
จนดาเนิ นโครงการแล้วเสร็จ โดยจั ดให้มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการและคณะท างานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีการเพิ่มบทบาทการบริหารโครงการให้กับคณะอนุกรรมการและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ในแผนการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนกากับดูแลและติดตามการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
 มี ก ารก าหนดแนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการระยะสั้ น อย่ า งน้ อ ย
ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโครงการวิจยั จาก การบริ ห ารจั ด การโครงการวิ จั ย ซึ่ ง สวก. บริ ห ารจั ด การจากแหล่ งทุ น ภายนอกที่ ไ ด้ รั บ
แหล่งทุนภายนอกอื่น ๆ
โดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การพิจารณาข้อเสนอโครงการ การทาสัญญา
ให้ทุนวิจัย การติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการ จนดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ  มีการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย โดยขยายการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนา
และหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ โดยมุ่ ง เน้ น การน าจุ ด แข็ ง โอกาส และทรั พ ยากรของ
เครือข่ายการวิจัย
แต่ ละหน่ วยงาน ได้ แ ก่ นั กวิ จั ย อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ องค์ ค วามรู้ และงบประมาณ
มารวมกั น เพื่ อ ให้ มี ปั จจั ยการผลิ ตงานวิ จั ยด้ า นการเกษตรมากขึ้ น ส่ งผลให้ ขนาดของ
การส่งเสริมหรือการต่อยอดการวิจัยการเกษตรใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ
สามารถด าเนิ นการได้ ในหลากหลายรู ปแบบ อาทิ การสรรหาทุ นวิ จั ยด้ านการเกษตร
ของหน่วยงานอื่ น ๆ การเปิดโอกาสให้ดาเนิ นงานวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน การจัดงาน
สัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย
 มีการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย โดยขยายการเชื่อมโยง
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เข้าสู่ท้องถิ่น มุ่งเน้นปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้ การเชื่อมโยงกับท้องถิ่นต่างๆ

ผลลัพธ์
ผลการดาเนินงานโครงการ
ของ สวก.
ร้อยละของโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการได้มีการติดตามและ
ประเมินผล
รายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการทุกครึ่งปี

ร้อยละของโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการได้มีการติดตามและ
ประเมินผล
จานวนกิจกรรมที่ให้
การสนับสนุนผ่านความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย
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โครงการ
ท้องถิ่นและผู้บริโภค เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการวิจัย

3) การสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับงานวิจัย
และทุนวิจัยภายใต้ MOU จากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.5 การผลักดันผลงานวิจัย 1) การจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนการ
สู่การนาไปใช้ประโยชน์
ดาเนินงานเพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์

2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ
4) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย

รายละเอียด
สามารถทาได้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งกลุ่มหรือรวมกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละ
พื้น ที่ เ พื่อ จั ด สร้า งเป็ นเครื อ ข่า ยส าหรั บ พื้ น ที่นั้ น ๆ การจั ดงานสั มมนาเชิงวิ ชาการหรื อ
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งระหว่าง สวก. และเครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น
 ติดตามความก้าวหน้าและใช้ประโยชน์จาก MOU ในแต่ละฉบับ โดยเฉพาะการกาหนด
บทบาทของแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ ชั ด เจนเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานภายใต้ MOU
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 การสร้างและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 ในแต่ละปีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจั ยเป็นจานวนมาก จึงควรมีการผลักดัน
งานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ไปสู่การใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์และแผนการ
ดาเนินงานเพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่มีการกาหนดรูปแบบ กลไก และระบบการ
นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ซึ่งแต่ละ
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจะมีระบบและกลไกที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่มีรูปแบบเฉพาะ
 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มุ่งเน้นการนานวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์การแปรรูป
การสร้างตราสินค้าการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต
การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ
 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ มุ่งเน้นการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ใน
วงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม รวมทั้งสนับสนุนประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย มุ่งเน้นการนาความรู้จากงานวิจัยไปใช้ใน
กระบวนการกาหนดนโยบาย ทั้งนโยบายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด
ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่ วยงาน โดยสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการใช้
ประโยชน์ด้านนโยบาย รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือก
เชิงนโยบาย (Policy Options) แล้วนานโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์

1. แผนกลยุทธ์การนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. แผนการดาเนินงานการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จานวนงานวิจัยที่มีการนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จานวนงานวิจัยที่มีการนาไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ
จานวนงานวิจัยที่มีการนาไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กลยุทธ์

โครงการ
รายละเอียด
ผลลัพธ์
5) การคุ้ ม ครองและบริ ห ารจั ด การ  พัฒนาระบบการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. จานวนงานวิจัยที่มีการจด
ทรัพย์สินทางปัญญา
ในการสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
2. รายได้จากทรัพย์สิน
ทางปญญา
6) การประชุมคณะอนุกรรมการผลักดัน
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และคณะทางานต่างๆ เพื่อ จานวนครั้งการประชุม
พิจารณาและติดตามโครงการวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับ 1) การผลักดันและเผยแพร่ผลงานวิจัย  จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ง านวิ จั ย และเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น กลุ่ ม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน
ที่พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ โดยสามารถจัดได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหรือ
งานวิจัยให้เกิดการใช้
เชิงปฏิบัติการ การจัดงาน Fair เพื่อเป็นศูนย์กลางหรือตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยที่
ประโยชน์สูงสุด
สามารถนาไปใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ
(ทั้งนักวิจัยที่ผลิตผล
2) การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จัด กิ จ กรรมเพื่ อ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ มเป้ า หมายต่ า งๆ ทั้ งผู้ ป ระกอบการ
งานวิจัย และภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม รวมทั้งผู้บริโภค เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็น
เข้ารับการถ่ายทอด
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานหรือการดารงชีพในแต่ละกลุ่ม โดยสามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
เทคโนโลยี)
ถ่ายทอดได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรอบรม เป็นต้น
โดยแบ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับออกเป็นแต่ละกลุ่มที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
1.7 การบริการหลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และติดตามผลกระทบ
จากการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

1. จานวนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. จานวนกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

1) การจัดตั้งศูนย์บริการการถ่ายทอด  จัดตั้งศูนย์บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่หลักสาคัญในการเป็นตัวกลาง มีศูนย์บริการการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เชื่อมต่อระหว่างนักวิจัยและผู้นาไปใช้ประโยชน์ (Match Maker)
เทคโนโลยี
2) การประเมินผลกระทบจากการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ติดตามและประเมินผลกระทบจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

รายงานประเมิ น ผลกระทบจาก
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ : รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
2.1 การสร้างบุคลากรด้าน
วิจัยการเกษตรรุ่นใหม่

โครงการ
1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
2) ทุนสาหรับส่งเสริมผู้รับทุน สวก.

2.2 การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรวิจัย

รายละเอียด
ผลลัพธ์
 จัดให้มีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งสาหรับบุคลากรในกระทรวงเกษตรและ จานวนบุคลากรที่สาเร็จการศึกษา
สหกรณ์ และบุคลากรภายนอก โดยครอบคลุม สาขาที่จาเป็นและเป็นที่ต้องการเพื่อการ ระดับปริญญาเอก
พัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ
 ทุนสาหรับส่งเสริมผู้รับทุน สวก. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ อันจะเป็น จานวนผูร้ ับทุนส่งเสริม
ประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้รับทุน

3) โครงการ On-the-job Training
 จัดให้มีโครงการ On-the-job Training สาหรับบุคลากรด้านการวิจัยทั้ง บุคลากรใน
เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากรภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานที่มีความ
วิจัยกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเข้าเรียนรู้งานในลักษณะ Secondment หรือ
เชี่ยวชาญ
by-project และนาความรู้ความสามารถนั้นมาใช้พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยการเกษตร
1) การนาเสนอผลงานวิจัยใน
 สนับสนุนให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อการสร้างเครือข่าย และ
ต่างประเทศ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
On-the-job Training
จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้นาเสนอ
ในต่างประเทศ

2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยใน  จัดให้มีทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ ในสาขาหรือหัวข้อที่เป็นประโยชน์
ต่างประเทศ
ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรในอนาคต
3) ทุ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ  จัดให้มีทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านต่างๆ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
นักวิจัยในด้านต่างๆ
4) หลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อ  จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
สนับสนุนการวิจัยการเกษตร
2.3 การบริหารจัดการทุน
พัฒนาบุคลากรวิจยั

จานวนผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและ
ปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ
จานวนผู้ได้รับทุนสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
1. จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ฝึกอบรม
1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนทุน  จั ด ให้ มี กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรวิ จั ย ได้ แ ก่ จานวนกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรวิจัย
การประชาสั ม พั น ธ์ ทุ นพั ฒนาบุ คลากรวิ จั ยทั้ งส าหรั บบุ คลากรภายในกระทรวงเกษตร สนับสนุน
และสหกรณ์ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น
2) การติดตามและประเมินผลการให้  ติดตามและประเมินผลการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
รายงานสรุปผลการให้ทุนพัฒนา
ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
บุคลากรวิจยั
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ: รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
โครงการ
รายละเอียด
ผลลัพธ์
3.1 การพัฒนาศูนย์กลาง
1) การจัดทามาตรฐานข้อมูลการวิจัย  รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันวิจัย 1. มีระบบฐานข้อมูลด้าน
ข้อมูลงานวิจัยการเกษตร
การเกษตร
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ทิศทางภาคการเกษตรในอนาคตหรือในแต่ละช่วงเวลาจาก การเกษตรและการวิจัย
ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาที่ได้ค้นพบ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การเชื่อมข้อมูลผลงานวิจยั
2) การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ จานวนชิ้นงานคลังข้อมูล
เพื่อสร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตร
และต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาฐานข้อมูล ผ่านการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและงานวิจัย ด้านการเกษตรและการวิจัย
ด้วย ICT
การเกษตรจากหน่วยงานอื่น
ด้านการเกษตรของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
3.2 การพัฒนาและบริหาร
1) การพัฒนาและเพิ่มจานวน
 เพิ่มจานวนคลังข้อมูลด้านการเกษตรและการวิจัยการเกษตร ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จานวนคลังข้อมูลด้าน
จัดการข้อมูลด้านวิจยั
คลังข้อมูลด้านการเกษตรและการ
รวมทั้งพั ฒนาเนื้ อหาให้เอื้ อต่ อการใช้ งานของผู้ ใช้ บริการทั้ งในระดั บท้องถิ่นและระดั บสากล การเกษตรและการวิจัย
การเกษตร
วิจัยการเกษตร
การเกษตรเพิ่มขึ้น
โดยมีการพัฒนาเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย
2) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล  รวบรวมโครงการวิ จั ยต่ าง ๆ ที่ เสร็ จสมบู รณ์ จั ดเก็ บเข้ าสู่ ฐานข้ อมู ล และมี การจั ดหมวดหมู่ 1. มีระบบฐานข้อมูล
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
โครงการวิ จั ยที่ ง่ ายต่ อการค้ นหา เช่ น จั ดหมวดหมู่ ตามกลุ่ มเป้ าหมายต่ างๆ (เชิ งสาธารณะ
เชิ งนโยบาย เชิ งพาณิ ชย์ ผู้ ประกอบการภาคอุ ตสาหกรรม เกษตรกร ผู้ บริ โภค เชิ งวิ ชาการ 2. ร้อยละของโครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จอยูใ่ นระบบ
และอื่ นๆ) จั ดหมวดหมู่ ตามกลุ่มพืช/ผลผลิ ต จั ดหมวดหมู่ ตามสาขาอุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ฐานข้อมูล
เป็นต้น
3) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้  ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ BIG DATA โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1. รายงานผลการศึกษาความ
ระบบ BIG DATA และการพัฒนา
เป็นไปได้
1) การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดทิศทางการเกษตร
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โครงการ
และเพิ่มจานวนคลังข้อมูลด้าน
การเกษตรและการวิจัยการเกษตร
ด้วยระบบ BIG DATA

รายละเอียด
2) การจัดเตรียมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้ในการ
จัดการด้าน BIG DATA
3) ความเป็นไปได้และแผนการดาเนินงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4
ของ สวก.
 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตรโดยใช้ ระบบ BIG DATA สาหรับสินค้า
เกษตรกลุ่มสาคัญของ สวก. หากผลการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่า สวก. สามารถนาระบบ
BIG DATA มาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ สวก.
3.3 การพั ฒนาและเผยแพร่ 1) การพัฒนาและจัดทาสื่อความรู้ด้าน  มีการพัฒนาและจัดทาสื่อความรู้ด้านการเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย โดยผ่านกระบวนการการมี
องค์ความรู้ด้านการเกษตร
การเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย
ส่วนร่ วมจากผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้อง เพื่อให้ผลิ ตสื่อที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของ
สู่สาธารณะ
(Ez-knowledge)
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีการสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น เพื่อนามาประเมิน
และจัดทาสื่อความรู้ เช่น การผลิตสื่อแอนนิเมชั่นจากสื่ออินโฟกราฟฟิค
2) การพัฒนาและจัดทา Application  จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและจัดทา Application เพื่อเผยแพร่สาหรับสื่อความรู้ด้าน
เพื่อเผยแพร่สาหรับ สื่อความรู้ด้าน
การเกษตร
การเกษตร
3) การพั ฒ นาข้ อ มู ล ด้ า นการเกษตร  เพิ่มเติมข้อมูลด้านการเกษตรและการวิจัยการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ทุกช่องทางที่ สวก.
และการวิ จั ย การเกษตรผ่ า นสื่ อ
มีอยู่ รวมทั้งพัฒนาเนื้อหาให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เช่น จัดทา E-book จัดทาเนื้อหาเป็น
สาธารณะต่าง ๆ ทุกช่องทาง
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยไปยังต่างประเทศ

ผลลัพธ์
2. มี จ านวนคลั ง ข้ อ มู ล ด้ า น
การเกษตรและการวิ จั ย
การเกษตรเพิ่มขึ้น

จานวนสื่อความรู้
ด้านการเกษตรเพิม่ ขึ้น

จานวน Application

จานวนสื่อสาธารณะของ สวก.

3.4 การสร้างภาพลักษณ์และ 1) การจัดทาแผนประชาสัมพันธ์
 จัดทาแผนประชาสั มพันธ์ประจาปี ครอบคลุมทั้งกิจกรรม ผลิตสิ่ งพิมพ์ และของที่ ระลึ กเพื่ อ แผนประชาสัมพันธ์ประจาปี
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้
ประจาปี
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้แก่สาธารณะชน
เป็นที่รู้จัก
2) การจั ดกิ จกรรมเพื่ อประชาสั มพั นธ์  การประชาสัมพั นธ์ เชิงรุกที่มุ่งเน้นการเผยแพร่และถ่ายทอดให้ ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็ น จานวนกิจกรรมเพื่อ
หน่วยงาน
รูปธรรม อาทิ การคัดเลือกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ สามารถประชาสัมพันธ์ไปยัง ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายของพันธกิจ สวก. ได้เป็นจานวนมาก โดยการเริ่มแนะนา สวก. และการบริการของ
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โครงการ

รายละเอียด
ผลลัพธ์
สวก. ทั้ งนี้ การประชาสั มพันธ์ เชิ งรุ กจะถูกใช้ร่ วมกั บเครื่ องมื อในการส่ งเสริ มการตลาดอื่ นๆ
เพื่อเพิ่มการนาออกแสดง การเป็นข่าว และความน่าเชื่อถือขององค์กรให้มากขึ้น
3) การจั ด งานสั ม มนาเพื่ อ เผยแพร่  จัดให้มีงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สาธารณะชน โดยมีการจัดงานสัมมนาทั้งใน 1. จานวนงานสัมมนาเพื่อ
องค์ความรู้ให้แก่สาธารณะชน
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่
ส่วนกลางและในแต่ละภู มิภาค เนื่ องจากผู้ มี ส่วนร่วมทางด้ านการเกษตรนั้นกระจายอยู่ ใน
สาธารณะชน
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มิได้กระจุกอยู่เพียงแค่เมืองใหญ่ จึงควรอานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนร่วม
2. จานวนผูเ้ ข้าร่วมงาน
สามารถเข้าถึงงานสัมมนาได้โดยสะดวกและง่ายที่สุด
สัมมนา
4) การจัดทาสิ่งพิมพ์และของที่ระลึก  จัดทาสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
จานวนสิ่งพิมพ์และของที่
เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน
5) การติดตามและประเมินผล
รายงานการติดตามและ
 ติดตามและประเมินผลด้านภาพลักษณ์องค์กร
ภาพลักษณ์องค์กร
ประเมินผลด้านภาพลักษณ์
องค์กรประจาปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร : รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
4.1 การกาหนดโครงสร้าง
อัตรากาลังและสรรหา
บุคลากรที่มคี วามรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม

โครงการ
1) การจัดทาแผนการบริหาร
อัตรากาลังบุคลากร สวก.

รายละเอียด
 ศึก ษาการปรั บ ปรุงโครงสร้ า งอั ตราก าลังของ สวก. และจั ด ท าแผนการบริ ห าร
อัตรากาลังบุคลากร สวก.
 การบริ ห ารโครงการวิ จั ย โดยจ าแนกกลุ่ ม งานย่ อ ยนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
จัดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการทางานตามพันธกิจ ซึ่งจะบริหารโครงการวิจัย
โดยจาแนกตามประเภทสินค้าและบริการ (อาทิ กลุ่มงานข้าว กลุ่มงานปาล์มน้ามัน
เป็ นต้ น) และตามประเภทหน้ าที่ (อาทิ กลุ่ มงานการผลิ ต กลุ่ม งานการบริห าร
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น)
2) การสรรหาบุคลากรทีม่ ี
 ดาเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีการ
ความรู้ความสามารถและ
กาหนดโครงสร้างผลตอบแทน และความก้าวหน้าในตาแหน่งงานที่สามารถจูงใจผู้ที่
ประสบการณ์
มีความรู้ความสามารถให้เข้าร่วมทางานกับ สวก.
4.2 การบริหารและพัฒนา
1) การเพิ่มขีดความสามารถของ  พัฒนาบุคลากร สวก. ให้ ทางานอย่างมื ออาชี พ มีสมรรถนะที่จ าเป็นและสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร
เสริมตามเกณฑ์ ตาแหน่ งของบุ คลากรทั้งองค์ กร และเพื่อให้ มี คุณสมบัติ ตามเกณฑ์
บุคลากรให้มีความเป็น
Smart Officer ได้แก่ 1) มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ 2) มีความรู้ทางวิชาการ
มืออาชีพ (Smart Officer)
นโยบาย และการบริ ห ารจั ด การงาน/โครงการ รวมถึ ง เทคนิ ค การถ่ า ยทอด
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 4) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร 5) มุ่งนาเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero Waste
Agriculture และ 6) มีความภาคภูมิใจในองค์กรและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรในการคั ด กรองและประเมิ น โครงการ
โดยสนั บสนุนระบบการพิจารณา/อนุ มัติโครงการที่อาศัย ผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอก
ในการประเมินและอนุมัติโครงการ รวมทั้งพัฒนาความสามารถของบุคลากร สวก.
ในการพิจารณา/อนุมัติโครงการด้วย
2) การพัฒนาองค์ความรู้
 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่บุคลากรของ สวก.
ด้านการเกษตรแก่บุคลากร
 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ กษ. ด้านการวิจัยการเกษตรและบทบาทของ
สวก. เพื่อสนับสนุนการทางานของทุกหน่วยงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์
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โครงการ

รายละเอียด
ผลลัพธ์
 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการเกษตรที่จาเป็นให้แก่บุคลากรหลัก
ด้านการบริหารโครงการวิจัย อาทิ องค์ความรู้ด้านการทาวิจัย องค์ความรู้ด้า น
สินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าหลักที่ สวก. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
3) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของบุคลากร สวก. ทั้งที่ 1. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
เป็นสมรรถนะหลักและสมรรถนะเสริม
2. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ต่าง ๆ ของบุคลากร สวก.
ศักยภาพด้านต่าง ๆ
4) การประชุมเพื่อบริหารงาน
บุคลากร

 ประชุมคณะอนุกรรมการบุคคลและคณะทางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะ จานวนครั้งการประชุม
และบริหารงานบุคคลของ สวก. ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด

4.3 การนาระบบคอมพิวเตอร์ 1) แผนการปรับปรุงระบบการ  ปรับระบบการทางานไปสู่การทางานลักษณะ Work Smart โดยใช้เทคโนโลยี ระบบการทางานแบบ Work Smart
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางานแบบ Work Smart
สมัยใหม่หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ ลด
มาใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การ
จานวนเวลาการทางาน ลดขั้นตอนการทางาน เป็นต้น
ปฏิบัติงาน
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สวก. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้ทันท่วงที และ
เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
2) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ IT สาหรับงานวิจัย และระบบปฏิบัติงานทั่วไป ระบบ IT สาหรับงานวิจยั และระบบ
ความปลอดภัยของระบบ IT
ของ สวก. เช่น การเชื่อมโยงระบบ ERP และ EPMS
ปฏิบัติงานทั่วไปของ สวก. มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
4.4 การทบทวนแก้ไข
กฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มี
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ สัญญา
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน

 มีการทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ 1. มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ประกาศ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละความสาเร็จสะสมของการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความ
จาเป็นของสานักงานเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์
โครงการ
4.5 การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ 1) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนงานตามนโยบาย
และแผนงาน งบประมาณ
และตัวชี้วัดของ สวก.

รายละเอียด
 จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี
 จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานของ สานักงาน ก.พ.ร.

ผลลัพธ์
1. แผนยุทธศาสตร์
2. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี
3. คารับรองการปฏิบตั ิงานของ สวก.

2) การประชุมคณะกรรมการ
 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กษ. และดาเนินการผลักดันนโยบาย รายงานสรุป ความก้ าวหน้าการขั บเคลื่อ น
ขับเคลื่อนงานวิจัย กษ. และ
ด้านการวิจัยการเกษตรตามนโยบาย กษ.
งานวิจัยทุกครึง่ ปี
คณะทางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.6 การติดตามและ
1) การติ ด ตามและประเมิ น ผล  มีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง และติดตามสารวจการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงาน
ประเมินผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานของ สวก.
รวมทั้งประเมินผลการดาเนินงานของ สวก.
ของ สวก.
4.7 การพัฒนาคุณภาพ
1) การพัฒนาระบบควบคุม
 จัดทาแผนพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของ สวก.
การดาเนินงานของ สวก.
กระบวนการทางานภายใน
 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด พร้อมข้อเสนอแนะในการ
และการบริหารจัดการ
ปรับปรุง
ความเสี่ยงของ สวก.
2) การจัดทาและบริหาร
นิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการฟ้องร้อง
คดี
3) การประชุมคณะกรรมการ
บริหารและการประชุม
ผู้บริหารของ สวก.

 จัดทาสัญญาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
 บริหารนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย

รายงานประจาปีการประเมินผลการ
ดาเนินงานของ สวก.
รายงานการพัฒนาระบบควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสี่ยงของ สวก.

ร้อยละความสาเร็จของการบริหารนิติกรรม
สัญญา

 จัดระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมผู้บริหารของ สวก. ให้มี วาระการประชุม/รายงานสรุปวาระการ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาทิ การจัดทาวาระการประชุมให้แล้วเสร็จตาม ประชุมถูกนาเสนอและพร้อมสาหรับการ
กาหนด การจัดทารายงานสรุปวาระการประชุมให้แล้วเสร็จตามกาหนด
นาไปใช้ประโยชน์ได้ทันตามกาหนด

4) การประชุมคณะอนุกรรมการ  จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยพิจารณาความถี่ จานวนครั้งการประชุม
ตรวจสอบและประเมินผล
ในการจัดการประชุมตามความเหมาะสม โดยอาจจัดให้มีการประชุม 1.5-2 เดือน
ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณเนื้อหาวาระการประชุมที่จะเสนอเป็นสาคัญ
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โครงการ
5) การตรวจสอบภายใน

รายละเอียด
ผลลัพธ์
 ทาการประเมินระบบตรวจสอบภายในในปัจจุบัน และจัดทาข้อเสนอเพื่อการพัฒนา รายงานประจาปีการตรวจสอบภายใน
ระบบตรวจสอบภายในของ สวก.
6) การสารวจความพึงพอใจของ  จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทาการประเมินผล และจัดท า รายงานผลการส ารวจความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการและการปรับปรุง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบการดาเนินงานและการให้บริการของ สวก.
ผู้รับบริการ
7) การพัฒนาการให้บริการของ  เน้นการพัฒนา Smart Service โดยพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน (Workflow) และ ผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่
สวก. ให้เป็น Smart Service
ระบบการทางานภายในของ สวก. ให้เกิดความคล่องตัว มีการวางแผนการทางาน ในเกณฑ์ดี
ล่วงหน้า โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ ทางานถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้
รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานภายในองค์กร

4.8 การกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
ความยั่งยืนทางการเงิน
และบริหารจัดการเงินทุน
ของ สวก. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

1) การจัด ทาแผนกลยุ ทธ์เพื่ อ  จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อความมั่นคงทางการเงินของ สวก. โดยกาหนดแผน
ความมั่ น คงทางการเงิ น ของ
ในการแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม และแผนการลดต้นทุน
สวก.
และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน

แผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ความมั่ น คงทางการเงิ น
ประจาปี

2) การบริหารจัดการเงินกองทุน  จัดสรรเงินทุน สวก. ออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกทาการลงทุนผ่านช่องทาง
รายงานการบริหารจัดการเงินกองทุน สวก.
สวก. ผ่านช่องทางเงินฝาก
เงินฝาก ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่าที่สุด แต่ก็ได้รับผลตอบแทนต่าที่สุด
รายไตรมาส
และช่องทางอื่นๆ ที่มีผล
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่องทางลงทุนอื่นๆ ขณะที่ช่องทางอื่นๆ ที่ความเสี่ยงสูงกว่า
ตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
แต่ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่สูงกว่าเช่นเดียวกัน จึงควรมีการบริหารจัดการ
เงินกองทุนบางส่วนมาแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่ สวก.
รับได้ โดยควรมีการทบทวนรูปแบบการลงทุนอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
 ทั้งนี้ อาจต้องมีการมอบหมายกลุ่มงานให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเงินทุน หรืออาจจัดจ้างหน่วยงาน/ที่ปรึกษาเพื่อทาการบริหารกองทุน
3) การจัดหาเงินทุนจากภายนอก
องค์กรเพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจขององค์กร

 จัดทาแนวทางการจัดหาเงินทุนภายนอกเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อพันธกิจของ รายงานการจัดหาและบริหารจัดการเงินทุน
สวก. ซึ่งจะช่วยลดการใช้งบประมาณของ สวก. และทาให้การบริหารด้านการเงิน ภายนอกรายไตรมาส
ของ สวก. มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้มีการจัดหาเงินทุนภายนอก
จานวน 2,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์
1. การสนับสนุน
ทุนวิจัยด้าน
การเกษตร
อย่างมี
ประสิทธิผล

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

1.1 กาหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านดารเกษตร มีผลงานวิจัยเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์
1.2 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย
ของ สวก. และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
1.3 การบริหารจัดการโครงการวิจัย
1.4 การสร้างและพัฒนาความร่วมมือและเครือข่าย
การวิจยั กับหน่วยงานต่าง ๆ

ตัวชี้วดั

รายงานสรุปทิศทางภาค
ผู้วิจัยทั้งในประเทศ
การเกษตรในอนาคตในแต่ละปี และต่างประเทศ
สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตร จานวน 2,500
ล้านบาท

- จานวนหน่วยงานใน
เครือข่าย เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 5 หน่วยงาน
- ร้อยละ 80 ของบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือที่
ดาเนินการอยู่ (Active) มี
การดาเนินกิจกรรม/
โครงการ
1.5 การผลักดันผลงานวิจยั สู่การนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจั ยสามารถ ร้อยละของจานวนผลงานวิจัย
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ที่กลุ่มเป้าหมายนาไปใช้
1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน
(ทั้ งในเชิ งนโยบาย ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
งานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด (ทั้งนักวิจัย
เชิ งสาธารณะ และ
ที่ผลิตผลงานวิจัยและภาคธุรกิจเข้ารับการถ่ายทอด
เชิงพาณิชย์)
เทคโนโลยี)
1.7 การบริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตาม
ผลกระทบจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 (7 กลยุทธ์ 21 โครงการ)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ใช้ประโยชน์ทุก
กลุ่ม (ผู้กาหนด
นโยบาย/ภาครัฐ/
ภาคธุรกิจ (มุ่งเน้น
SMEs)/เกษตรกร
และผู้บริโภค)

2560
0.01

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561
2562
2563
0.01
0.01
0.01

2564
0.01

400.00

450.00

500.00

550.00

600.00 2,500.00

20.53
2.37

31.50
2.60

35.00
2.86

38.50
3.15

42.00
3.47

167.53
14.45

6.86

7.55

8.31

9.14

10.05

41.91

2.27

2.50

2.75

3.02

3.33

13.87

1.67

1.83

2.02

2.22

2.44

10.18

433.71

495.99

550.95

606.04

รวม 5 ปี
0.05

661.30 2,747.99

หน้าที่ 23

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2. การพัฒนาและ
2.1 การสร้างบุคลากรด้านวิจยั การเกษตร
เพิ่มศักยภาพนักวิจัย
รุ่นใหม่
ในการผลิตงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

1) เพิ่มจานวนบุคลากรด้านวิจัย
การเกษตร
2) มีเครือข่ายนักวิจัยการเกษตร
3) พัฒนาศักยภาพในด้านการ
วิจัยของบุคลากร กษ.

ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิจัย
ในกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
(ทุนการศึกษา/ทุนปฏิบัติการ
วิจัย)
- จานวนทุนพัฒนาบุคลากร
ด้านวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่
อย่างน้อย 10 ทุน/ปี
- มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้าน
การเกษตร

นักวิจัยด้าน
การเกษตร
(ทั้งใน กษ. และ
ภายนอก กษ.)

2.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัย
2.3 การบริหารจัดการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 (3 กลยุทธ์ 9 โครงการ)

2560
5.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561
2562
2563
5.50
6.05
6.66

2564
7.32

รวม 5 ปี
30.53

32.10

35.31

38.85

42.73

47.00

195.99

3.70

4.07

4.48

4.92

5.42

22.59

40.80

44.88

49.38

54.31

59.74

249.11

หน้าที่ 24

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

3. การบริหารจัดการ 3.1 การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจยั
และสื่อสารองค์
การเกษตรด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
ความรู้ด้วย
นวัตกรรม
สารสนเทศ
3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล
ด้านวิจยั การเกษตร
3.3 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการเกษตรสู่สาธารณะ

ตัวชี้วดั

1) ฐานข้อมูลด้านการเกษตร 1) จานวนฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีการ
เชิงลึก
เผยแพร่ เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 10 ฐาน
2) เครือข่ายฐานข้อมูลที่
2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย
ครอบคลุม
การเกษตรที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก
3) จานวนการอ้างอิง (Reference) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
4) จานวน IP ของการใช้ฐานข้อมูล
ด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
5) จานวนสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบ
เข้าใจง่ายที่มีการเผยแพร่ เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ปีละ 1 สื่อความรู้
3.4 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ สวก. เป็นองค์กรที่เป็นที่
ร้อ ยละ 80 ของจ านวนกิ จ กรรม/งาน
องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ตามแผนประชาสัมพันธ์ของ สวก.
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ( 4 กลยุทธ์ 13 โครงการ)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์
ทุกกลุ่ม

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์
ทุกกลุ่ม

2560
1.36

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564 รวม 5 ปี
1.50
1.65
1.81
1.99
8.31

0.60

0.66

0.73

0.80

0.88

3.67

1.60

1.76

1.94

2.13

2.34

9.77

10.23

11.26

12.38

13.62

14.98

62.47

13.79

15.17

16.69

18.36

20.19

84.21

หน้าที่ 25

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
4. การพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ
ด้านการบริหาร
การวิจยั การเกษตร

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

4.1 การกาหนดโครงสร้างอัตรากาลังและสรรหา
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
4.2 การบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชี พ (Smart
Officer)
4.3 การนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

สวก. เป็นองค์กรผู้นา
ด้านการวิจัยการเกษตร
ที่มีบุคลากรมืออาชีพ
มีระบบงานที่ทันสมัย
มีความคล่องตัวสูง
มีกลยุทธ์การบริหาร
จัดการที่ดี และมีความ
มั่นคงทางการเงิน

1. มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1. มีระบบ e-Office ทีมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการใน
สานักงานได้รับความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ ได้รับ
การแก้ไข
ร้อยละ 90 ของการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประสบความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ได้รับการติดตามและ
ประเมินผล
ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการภายนอก
ได้รับความพึงพอใจ

4.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มี
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
4.5 การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตาม
นโยบาย
4.6 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของ สวก.
4.7 การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของ สวก.

กลุ่มเป้าหมาย
องค์กร/
คนในองค์กร

2560
1.60

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
0.50
0.50
0.50
0.50

รวม 5 ปี
3.60

4.07

4.47

4.92

5.41

5.96

24.83

4.44

4.88

10.37

5.90

6.49

32.08

0.04

0.50

0.05

0.06

0.06

0.71

0.31

0.34

0.38

0.42

2.46

3.91

0.31

2.34

0.37

0.41

2.45

5.88

4.29

4.72

5.19

5.71

6.28

26.19

หน้าที่ 26

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
4.8 การก าหนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น ทาง
การเงิน และบริหารจัดการเงินทุนของ สวก.
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

รวม 5 ปี

 จัดหาเงินทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจขององค์กร จานวน
2,000 ล้านบาท
 มีรายได้จากการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ขององค์กร จานวน
150 ล้านบาท

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ( 8 กลยุทธ์ 22 โครงการ)
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์
รายจ่ายประจา
รวมงบประมาณทั้งหมด (ตามยุทธศาสตร์และรายจ่ายประจา)

15.06

7.75

21.78

18.41

24.20

97.20

503.36
61.15
564.51

573.79
67.27
641.06

638.80
73.99
712.79

697.12
81.39
778.51

765.43
89.53
854.96

3,178.51
373.33
3,551.84

หน้าที่ 27

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

3. การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
เมื่อนายุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3 มาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ของ สวก. ฉบับที่ 4 พบว่า มีความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559)

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560-2564)

1. การสร้างงานวิจัย
เชิงรุก โดยเน้นวิจัย
เชิงพาณิชย์
สาธารณะ และ
นโยบาย

1. การสนับสนุนทุนวิจัยด้าน
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิผล

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ให้ ความส าคัญในการกาหนดโจทย์การวิจั ย
ที่ ต อบสนองช่ อ งว่ า งของห่ ว งโซ่ ง านวิ จั ย
ด้ า นการเกษตร และสนั บ สนุ น วิ จั ย เพื่ อ
ตอบสนองภาคเกษตรระดับจุลภาค (ทั้งที่เป็น
Mass Production และ Niche Market) และ
ภาคเกษตรระดับมหภาค (ทั้งที่เป็นงานวิจัย
เชิงนโยบายและสาธารณะ)

2. การพัฒนานักวิจัย
2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
และเครือข่าย โดย
นักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่
เน้นบุคลากร
มีคณ
ุ ภาพ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะ
ต่อยอด

สร้ า งนั ก วิ จั ย ใหม่ ทั้ ง ในและนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ เพิ่ ม จ านวนนั ก วิ จั ย
ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ นอกจากนี้
ยั ง ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้ มี
Knowledge Transfer เข้ามาช่วยยกระดับ
ศักยภาพ

3. การบริหารจัดการ
3. การบริหารจัดการและสื่อสาร
และสื่อสารองค์
องค์ความรู้ด้วยนวัตกรรม
ความรู้ เพื่อประโยชน์
สารสนเทศ
สาธารณะในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย

ใช้นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
และน าข้ อ มู ล มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลใน
ระดับสากล

4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ เพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสมรรถนะ
ส าหรั บ การเป็ น องค์ ก รชั้ น น า โดยเน้ น การ
พัฒ นาบุคลากรทั้งด้านการประเมินโครงการ
ความรู้ด้านการเกษตร การฝึกอบรมแบบ OJT
และการพัฒนาระบบงานแบบ Work Smart

4. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้านบริหารการวิจัย
การเกษตร
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