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ประกาศสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให้ประชาชน
ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ จึงสมควรประกาศโครงสร้าง
และการจัด ส่ว นงาน อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนิน งานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ไว้ดังนี้
สํานักงานพัฒ นาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็น หน่ว ยงานของรัฐ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
อยู่ ใ นกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี โ ครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก ร
ในการดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๑. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
(๓) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร
(๔) ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิต
และพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา
ค้น คว้า วิจัย และพัฒ นา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบัน การศึกษาและหน่ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๖) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น
การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดทําสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ
หรือการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร
๒. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๓) ทํา ความตกลงและร่ ว มมือ กั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานในประเทศและต่ า งประเทศ
ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๔) จัดหาและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการเกษตร
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
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(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินการ
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๓. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างและการจัดส่วนงานภายใน
ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยตรวจสอบภายใน
(๒) กลุ่มงานผู้อํานวยการสํานักงาน
(๓) สํานักสนับสนุนงานวิจัย
(๔) สํานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
(๕) สํานักพัฒนาบุคลากรวิจัย
(๖) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๗) สํานักบริหาร
๔. อํานาจและหน้าที่ของส่วนงานภายในสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
มีดังนี้
(๑) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์ วางแผน
ตรวจสอบ ติดตาม กระบวนการดําเนินงานของสํานักงานและหน่วยงานภายในด้านการบริหารจัดการ
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี หลักฐานเอกสาร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กําหนดหลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ
ควบคุมภายใน รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบและแนวทางการป้องกันแก้ไข
รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานผู้อํานวยการสํานักงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ นโยบาย งบประมาณและแผนการดําเนินงานของสํานักงาน ติดตามและปรับปรุงการบริหารงาน
และกระบวนการทํางาน การประชาสั มพัน ธ์ เพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ข องสํ านักงานต่อ สาธารณะชน
สร้างความร่วมมือในการทํางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ งานเลขานุการผู้บริหาร และงานฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สํานักสนับสนุนงานวิจัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์และกรอบ
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทั้งงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ
และงานวิจัยเชิงพาณิชย์ การบริหารทุนภายนอกที่สนับสนุนงานวิจัยโครงการพิเศษ การติดตามประเมินผล
โครงการวิจัย รวบรวมข้อมูลและผลงานเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สวก. และเครือข่ายงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

(๔) สํานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดกลยุท ธ์
การส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย
และสาธารณะ การวิเคราะห์ศักยภาพโครงการวิจัยหรือผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนพัฒนาต่อเนื่อง ติดตาม
ประเมินผลโครงการขยายผล การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
การดําเนินการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การติดตามและประเมินผลกระทบ
หลังการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สํานักพัฒ นาบุคลากรวิจัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ย วกับการกําหนดกลยุท ธ์และ
กรอบการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร สนับสนุนทุนการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรและสร้างนักวิจัย รุ่น ใหม่ โดยมุ่งเน้นนักวิจัย จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ การติด ตามประเมินผล การให้ทุ น พัฒนาและติดตามผลสัม ฤทธิ์ข องการให้ทุ น พัฒ นา
รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๖) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนา
และบริหารระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ
ในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ดําเนินการจัดการความรู้ด้านการเกษตร
ตลอดจนเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะ การจัดการดูแลรักษาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในสํานักงาน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สํานักบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ภายในด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน ทั้งในด้านงานสารบรรณ งานบัญชี การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ รวมทั้งงานบริหารกองทุนของสํานักงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานนิติการ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดังนี้
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
เลขที่ ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๒๕๗๙ - ๗๔๓๕ โทรสาร ๐ - ๒๕๗๙ - ๗๒๓๕
เว็ปไซต์ www.arda.or.th
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พีรเดช ทองอําไพ
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

