แผนปฏิบัติราชการของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

ธันวาคม 2562

คานา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 4 ได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ได้กาหนดให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
ระยะแรก ให้จัดทาเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สวก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยแผนฯ
ฉบับนี้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผน/นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและงบประมาณของ สวก. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนการดาเนินงานรายปีต่อไป

สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ธันวาคม 2562

สารบัญเรื่อง
หน้า
1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ นโยบายรัฐบาล และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
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2. แผนปฏิบัติราชการของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
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กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
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กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร

30

3. สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติราชการของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

32

1. ความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ นโยบายรัฐบาล และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ไดมีการทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 2565) นโยบายรัฐบาล และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยการเกษตร สรุปไดดังนี้

1.1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับ 1) เกี่ยวของ 4 ยุทธศาสตร จากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ 6

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) (แผนระดับ 2) เกี่ยวของ 8 ฉบับ จากทั้งหมด 23 ฉบับ
1.2.1 แผนแมบทฯ 3 การเกษตร
1.2.2 แผนแมบทฯ 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
1.2.3 แผนแมบทฯ 16 เศรษฐกิจฐานราก
1.2.4 แผนแมบทฯ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน
1.2.5 แผนแมบทฯ 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
1.2.6 แผนแมบทฯ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1.2.7 แผนแมบทฯ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.2.8 แผนแมบทฯ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับ 2) เกี่ยวของ 1 ฉบับ จากทั้งหมด 11 ฉบับ
1.3.1 แผนปฏิรูปประเทศที่ 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ปฎิรูประบบการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) (แผนระดับ 2) เกี่ยวของ 2 ยุทธศาสตร จากทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร
1.4.1 ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1.4.2 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
1.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3) เกี่ยวของ 5 กลยุทธ จากทั้งหมด 5 กลยุทธ
1.5.1 กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1.5.2 กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร
1.5.3 กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร
1.5.4 กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
1.5.5 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1.6 นโยบายรัฐบาล
1.6.1 นโยบายหลัก เกี่ยวของ 5 ดาน จากทั้งหมด 12 ดาน ดังนี้
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง
5.1.1 กํากับดูแลวินัยการเงินการคลัง
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy]
5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก
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5.2.3 สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการรายใหม
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหกับเกษตรกรในสินคาเกษตรสําคัญ อาทิ ขาว ยางพารา
มันสําปะหลัง ปาลม ออย และขาวโพด โดยผานเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ไมเปนภาระกับงบประมาณแผนดินเกินสมควร
5.3.2 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไมกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ
5.3.3 พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม
5.3.4 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
5.3.5 สงเสริมการปลูกไมมีคาเปนพืชเศรษฐกิจ
5.3.6 สงเสริมการปศุสัตวใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
5.3.7 ฟนฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมงใหเกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมง
และทรัพยากรทางทะเลใหมีความสมบูรณอยางตอเนื่อง
5.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
5.4.1 สรางระบบจัดการขอมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
5.4.2 เสริมสรางการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
นโยบายที่ 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
7.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน
7.1.1 สรางมูลคาเพิ่มธุรกิจชุมชนผานอัตลักษณของพื้นที่
7.1.2 สนับสนุนความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนผานเทคโนโลยี
7.1.3 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
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8.1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
8.1.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําและความยากจน
8.1.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง
8.1.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตางๆ
นโยบายที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
10.1 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหลงน้ําชุมชน และทะเล
10.2 แกไขปญหากาซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10.3 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิต
ของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล
11.3 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ
11.4 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
1.6.2 นโยบายเรงดวน เกี่ยวของ 4 เรื่อง จากทั้งหมด 12 เรื่อง
นโยบายที่ 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
นโยบายที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต
นโยบายที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
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1.7 แนวทางตามยุทธศาสตร วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา เกี่ยวของ 4 แพลตฟอรม จากทั้งหมด 4 แพลตฟอรม
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

แพลตฟอรมที่ 1
แพลตฟอรมที่ 2
แพลตฟอรมที่ 3
แพลตฟอรมที่ 4

การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจทองถิ่น
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ตารางที่ 1 ประเด็นความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
แผนแมบทฯ
3. การเกษตร
1) เกษตรอัตลักษณ
2) เกษตรปลอดภัย
3) เกษตรชีวภาพ
4) เกษตรแปรรูป
5) เกษตรอัจฉริยะ
6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
8. ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม
1) การสรางความเขมแข็งผูประกอบการ
อัจฉริยะ
2) การสรางโอกาสเขาถึงตลาด
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานเศรษฐกิจ
2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดาน
องคความรูพื้นฐาน
3) ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 :
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ปฏิรูประบบการวิจัยดาน
1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง
พาณิชยและเชิงสังคม
2) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
3) ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป
กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันภาคเกษตร
กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป
กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร
16. เศรษฐกิจฐานราก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
1) การยกระดับศักยภาพการเปน
กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ผูประกอบการธุรกิจ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร
และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง
2) การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่
พาณิชยและเชิงสังคม
สงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป
18. การเติบโตอยางยั่งยืน
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร
กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
1) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 :
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
การเกษตรและสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจสีเขียว
ปฏิรูประบบการวิจัยดาน
1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
อยางสมดุลและยัง่ ยืน
2) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจภาคทะเล
พาณิชยและเชิงสังคม
3) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่
2) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนา
เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอ
นวัตกรรม
สิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร
3) ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
และเทคโนโลยี
19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
1) การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุม น้ําทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ
2) การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการ
ใชน้ําอยางประหยัด รูค ุณคา และสราง
มูลคาเพิม่ จากการใชน้ําใหทัดเทียมกับ
ระดับสากล
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ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
2. การบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ
1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ภาครัฐ
1) การพัฒนาบริการประชาชน
ตอบโจทยชีวิตประชาชน
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง
2) ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน
1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท
3) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสู
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี
4) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
รัฐบาลดิจิทัล
ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่
3) โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัว
เหมาะสม เกิดความคุม คา
21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์ 2) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สูง
ประพฤติมิชอบ
4) กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 3) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
และมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อน
ใหมีความทันสมัย เปนธรรม และ
ยุทธศาสตรชาติ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลง
5) ระบบบริหารงานบุคคลทีส่ ามารถ
ระหวางประเทศ
ดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกง
ไวในภาครัฐ
6) การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว
โปรงใส และมีกลไกปองกันการ
ทุจริตทุกขั้นตอน
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ตารางที่ 2 เปาหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
วิสัยทัศนประเทศไทย 2580
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมายการพัฒนาประเทศ
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนือ่ ง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาค 5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
ทางสังคม
สิ่งแวดลอม

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

เปาหมาย
1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สูงขึ้น

1. สรางความเปนธรรม และลดความ
1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์
เหลื่อมล้ําในทุกมิติ
วัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล
และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
2. กระจายศูนยกลางความเจริญทาง
2. ฟน ฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุก
เพือ่ ลดผลกระทบทางลบ จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
โปรงใส
ภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนา ของประเทศ
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอ
ประเทศในทุกระดับ
3. ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากร
การเปลี่ยนแปลง
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถ 3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
ของระบบนิเวศ
ประพฤติมิชอบ
จัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ

ตัวชี้วัด
1. รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ
1. ความแตกตางของรายไดและการเขาถึง
มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได
บริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการ 2. ความกาวหนาของการพัฒนาคน
ผลิตและแรงงาน
3. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4. ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

1. พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับ
การฟนฟู
3. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการสาธารณะของภาครัฐ
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
3. ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
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ตารางที่ 3 เปาหมาย ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่เกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
แผนแมบทฯ ประเด็น
3. การเกษตร

8. ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม
16. เศรษฐกิจฐานราก
18. การเติบโตอยางยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้ํา
ทั้งระบบ

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

เปาหมาย
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
(เฉลี่ยรอยละ)
อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยรอยละ)

ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูป ระกอบการยุคใหมที่มี
บทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

รายไดของประชากรกลุมรายไดนอ ยเพิ่มขึ้นอยางกระจาย
และอยางตอเนื่อง
สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน

ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึงของประเทศไทย

ความมั่นคงดานน้ําของประเทศเพิม่ ขึ้น

อันดับของประเทศดานความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับโลก
ดัชนีความมั่นคงดานน้ําของประเทศ (ระดับ/คะแนน)

ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใชน้ําอยางประหยัด
และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ํา

ระดับความมั่นคงและ/หรือผลิตภาพจากการใชน้ํา
(บาท/ลูกบาศกเมตร)

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของผูใชบริการ
ภาครัฐมีการดําเนินการที่มปี ระสิทธิภาพดวยการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ
อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

คาเปาหมาย
ป 2561 - 2565
ขยายตัว
รอยละ 3.8
เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.2
รอยละ 45

4.30 คะแนน
อยูในลําดับต่ํากวา 50
ประเทศแรกของโลก
ดัชนีความมั่นคงดานน้ํา
ของประเทศ ระดับ 2
(60 คะแนน)
ตามแตละดาน และเพิ่ม 3
เทาจากคาเฉลี่ยปจจุบัน
ป 2563
ไมนอยกวา รอยละ 85
อยูในกลุมประเทศที่มีการ
พัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก
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แผนแมบทฯ ประเด็น

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

21. การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI Index) ของประเทศไทย

23. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี และดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของ
ประเทศเพิม่ สูงขึ้น
มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวล
รวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น

การจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน ดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตรของประเทศ
รอยละของมูลคาการลงทุน วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ

คาเปาหมาย
ป 2561 - 2565
อยูในอันดับ 1 ใน 54
และ/หรือไดคะแนน
ไมต่ํากวา 50 คะแนน
1 ใน 30 อันดับแรก โดย
สถาบันการจัดการนานาชาติ
รอยละ 1.5
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ตารางที่ 4 เปาหมาย ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ แผนแมบทฯ ประเด็นยอย ที่เกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
แผนแมบทฯ
เปาหมาย
ประเด็นยอย
แผนแมบทฯ ที่ 3 ประเด็นการเกษตร
1. เกษตรอัตลักษณ
สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมีมูลคาเพิ่มขึ้น
พื้นถิ่น
2. เกษตรปลอดภัย
1. สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยของไทยไดรับการ
ยอมรับดานคุณภาพความปลอดภัยและ
คุณคาทางโภชนาการสูงขึ้น
3. เกษตรชีวภาพ
1. สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น
2. วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตําบลเพิ่มขึ้น
4. เกษตรแปรรูป
สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคา
เพิ่มขึ้น
5. เกษตรอัจฉริยะ
1. สินคาที่ไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะมี
มูลคาเพิ่มขึ้น
2. ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
6. การพัฒนาระบบนิเวศ
1. ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวย
การเกษตร
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
2. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน
และกลุมเปาหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็ง
ในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

2563

คาเปาหมาย
2564

อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น (เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว รอยละ 3

อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยรอยละ)
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ขยายตัว รอยละ 3
-*

อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยรอยละ)
จํานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพ
อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ
(เฉลี่ยรอยละ)
มูลคาสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะ (เฉลี่ยรอยละ)
ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะ
(เฉลี่ยรอยละ)
มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอหนวย (เฉลี่ยรอยละ)
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยรอยละ)

-*

2565

-*

ขยายตัว รอยละ 3
1 ตําบล
1 ตําบล
1 ตําบล
1 วิสาหกิจ 1 วิสาหกิจ 1 วิสาหกิจ
ขยายตัว รอยละ 3
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
รอยละ 3
รอยละ 3
รอยละ 3
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10
วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร
มีความเขมแข็ง รอยละ 25
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แผนแมบทฯ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ประเด็นยอย
แผนแมบทฯ ที่ 8 ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
การสรางความเขมแข็ง
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทย อัตราการขยายตัวจํานวนการกอตั้งวิสาหกิจเริ่มตน (เฉลี่ยรอยละ)
ผูประกอบการอัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
แผนแมบทฯ ที่ 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
1. การยกระดับศักยภาพ ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ
การเปนผูประกอบการ
ฐานรากเพิ่มขึ้น
ธุรกิจ
2. การสรางสภาพแวดลอม 1. ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได
และกลไกที่สงเสริมการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2. กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
แผนแมบทฯ ที่ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน
1. การสรางการเติบโตอยาง การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความ
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ ยั่งยืนสูงขึ้น
สีเขียว
2. การสรางการเติบโตอยาง ความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล
3. การสรางการเติบโตอยาง การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
ยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตร ลดลง
ตอสภาพภูมิอากาศ

อัตราการเติบโตของรายไดของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด
(เฉลี่ยรอยละ)
อัตราการเติบโตของมูลคาเศรษฐกิจฐานรากของมูลคาสินคา OTOP
(เฉลี่ยรอยละ)
สัดสวนภาระหนี้ตอรายได (debt service ratio) (รอยละ)

2563

คาเปาหมาย
2564

2565

ขยายตัว
รอยละ 10

ขยายตัว
รอยละ 10

ขยายตัว
รอยละ 10

ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
รอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 15
ตอป
ตอป
ตอป
อยางนอย รอยละ 30 ของปฐาน
สัดสวนภาระหนี้ตอรายได รอยละ 55

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม (คะแนน)

50 คะแนน

50 คะแนน

50 คะแนน

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)

70 คะแนน

70 คะแนน

70 คะแนน

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนสง สาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและ การใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสีย
ลดลง (ลานตันคารบอนไดออกไซด)

ลดลงอยางนอย รอยละ 12 จากกรณีปกติ
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แผนแมบทฯ
เปาหมาย
ประเด็นยอย
4. การจัดการมลพิษที่มี
1. คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และแหลงน้ําาทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
และสารเคมีในภาค
ประเภทการใชประโยชน
เกษตรทั้งระบบ ให
2. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
เปนไปตาม
อยูระดับมาตรฐานของประเทศไทย
มาตรฐานสากลและคา
3. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของ
มาตรฐานสากล
เสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและ
การอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนแมบทฯ ที่ 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
การพัฒนาการจัดการน้ํา
1. ระดับความมั่นคงดานน้ําอุปโภคบริโภค
เชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ใหเปนระดับ 4
ความมั่นคงดานน้ําของ
(สูงสุดที่ระดับ 5)
ประเทศ
2. ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น
3. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
น้ํา เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน ใหเปน
80 คะแนน
แผนแมบทฯ ที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1. การพัฒนาบริการ
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัล
ประชาชน
เพิ่มขึ้น
2. การบริหารจัดการ
การเงิน การคลัง

หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

ตัวชี้วัด
คุณภาพของน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําทะเล และแหลงน้ําใตดิน อยูในเกณฑ
เหมาะสมกับประเภทของ การใชประโยชน (รอยละของพื้นที่เปาหมายทั้งหมด)
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูในเกณฑมาตรฐานประเทศไทย
(รอยละของพื้นที่เปาหมายทั้งหมด)
ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ

ดัชนีความมั่นคงดานน้ําอุปโภคบริโภค

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ํา (ระดับ)
ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ํา (ระดับ)

สัดสวนความสําเร็จของกระบวนงานที่ไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล
รอยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาต

คาเปาหมาย
2563
2564
2565
รอยละ 35 ของพื้นที่เปาหมาย

รอยละ 35 ของพื้นที่เปาหมาย
คาดัชนีเทากับ 0.74

อยูในระดับ 3.25

อยูในระดับ 3.0
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา
70 คะแนน 70 คะแนน 70 คะแนน

รอยละ 100
(2,180 กระบวนงาน)
แผนงาน/โครงการภายใต 15 ประเด็นเรงดวน
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
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แผนแมบทฯ
ประเด็นยอย
3. การพัฒนาระบบริหาร
งานภาครัฐ

เปาหมาย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา
มาตรฐานสากลและมีความคลองตัว

ตัวชี้วัด

2563

ระดับ Digital Government Maturity Model ของหนวยงาน กษ.
สัดสวนของหนวยงานสังกัด กษ. ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมาย

4. การสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

บุคลากร กษ. ยึดคานิยมในการทํางานเพื่อ
เกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึก มี ความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมือ
อาชีพ
แผนแมบทฯ ที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การปองกันการทุจริตและ บุคลากร กษ. มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรม
ประพฤติมิชอบ
ซื่อสัตยสุจริต
แผนแมบทฯ ที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันเกษตรกรสามารถสรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
1. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานเศรษฐกิจ จากการวิจัยและนวัตกรรม สงผลใหเกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน
2. การวิจัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ
นวัตกรรมดานสังคม
ความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับ
เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม
3. การวิจัยและพัฒนา
การประยุกตใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นวัตกรรมดาน
ในการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยาง
สิ่งแวดลอม
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น

รอยละความพึงพอใจของบุคลากร กษ. ที่มีตอองคกร

คาเปาหมาย
2564
ระดับ 2

2565

ไมนอยกวา
รอยละ 90
ไมนอยกวา
รอยละ 70
ลดลง
รอยละ 10

ไมนอยกวา
รอยละ 75
ลดลง
รอยละ 15

ไมนอยกวา
รอยละ 80
ลดลง
รอยละ 20

รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA

รอยละ 80
(85 ขึ้นไป)

รอยละ 80
(85 ขึ้นไป)

รอยละ 80
(85 ขึ้นไป)

อัตราการขยายตัวของจํานวนสถาบันเกษตรกรเปาหมายที่ที่สรางมูลคา เพิ่ม
สูงขึ้นจากการวิจัย

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 5
ตอป
-*

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 5
ตอป
-*

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 5
ตอป
-*

สัดสวนบุคลากร กษ. ที่กระทําผิดกฎหมายลดลง

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (รอยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทาง
สังคมจากผลการวิจัยฯ)

สัดสวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจชีวภาพ ตอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรทั้งหมด

จัดทําฐานขอมูลและมีขอมูลปฐาน เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ดาน เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
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แผนแมบทฯ
ประเด็นยอย
4. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานองค
ความรูพื้นฐาน
5. ดานปจจัยสนับสนุนใน
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยมีขดี ความสามารถของเทคโนโลยี
ฐานทั้ง 4 ดาน ทัดเทียมประเทศที่กาวหนาใน
เอเชีย

อันดับความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีดิจิทัล

1. จํานวนโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมไดรับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
2. สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนตอภาครัฐเพิ่มขึ้น

อัตราจํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอ
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ

คาเปาหมาย
2563
2564
2565
อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่กาวหนา
ในเอเชีย
รอยละ 10

รอยละ 10

รอยละ 10

70:30

หมายเหตุ *อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัดและขอมูลฐาน
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ตารางที่ 5 เปาหมาย ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป ที่เกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
กลยุทธ

เปาหมาย

1. สรางความเขมแข็งใหกับ
1. วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญญา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ทองถิ่นมีการจัดตั้งทุกตําบลเพิ่มขึ้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร

ตัวชี้วัด

แผนงานสําคัญ

จํานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพ
(ราย)

1) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา
2) แผนงานพื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
3) แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4) แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูสากล
5) แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
การสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

2. ศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกร
รายยอยเพิ่มขึ้น

อัตราการเติบโตของรายไดของเกษตรกรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด
(เฉลี่ยรอยละ)

3. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุมเปาหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ มีความเขมแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็ง ในระดับมาตรฐาน
(เฉลี่ยรอยละ)
(1) สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และ 2 อยางนอยรอยละ 90
(2) วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร มีความเขมแข็งรอยละ 25

4. การขยายตัวของสถาบันเกษตรกรในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวจํานวนการกอตั้งสถาบันเกษตรกร (เฉลี่ยรอยละ)

1. สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมีมูลคาเพิ่มขึ้น

มูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น (เฉลี่ยรอยละ)

1) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา
2. สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น
มูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและ
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
เกษตรอินทรีย (เฉลี่ยรอยละ)
สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3. เกษตรกรไดรับการพัฒนาสูการผลิตตามการปฏิบัติ จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการขึ้นทะเบียน GAP / เกษตรอินทรีย (ราย)
3) แผนงานบูรณาการพัฒนา
ทางการเกษตรที่ดี
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาด
4. สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น
1) จํานวนพันธุกรรมพืช สัตว จุลินทรีย ที่ใชประโยชนและไดรับการสงเสริม
กลางและขนาดยอมสูสากล
รอยละ 5 ตอป
2) จํานวนพันธุกรรมพืช สัตว จุลินทรีย ที่เก็บไวในธนาคารพันธุกรรม (สายพันธุ) 4) แผนงานพื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
5. สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มขึ้น มูลคาของสินคาเกษตรหลักที่ใชแปรรูปและผลิตภัณฑ (เฉลี่ยรอยละ)
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กลยุทธ

เปาหมาย

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและ 1. มีงานวิจัยและพัฒนาองคความรูพื้นฐานดาน
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ตลอดจนวิจัยตอ
ในการแขงขันภาคเกษตร
ยอดเชิงสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร

2. สถาบันเกษตรกรมีการใชนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
3. สินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่ไดจากเทคโนโลยี
สมัยใหม/อัจฉริยะมีมูลคาเพิ่มขึ้น

4. ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการใช

ตัวชี้วัด

แผนงานสําคัญ

1) อัตราการขยายตัวของงานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแขงขัน
1) แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและ
ภาคเกษตร
พัฒนานวัตกรรม (ดานการสราง
2) อัตราการขยายตัวของงานวิจัยตอยอดเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแขงขัน
ความสามารถในการแขงขัน)
2) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง
ภาคเกษตร
มูลคา
จํานวนสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมการใชนวัตกรรม
1) จํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี (ป 2563)
2) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑจากฟารมอัจฉริยะ (รอยละ)
(ป 2564-2565)
อัตราการขยายตัวของผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงอัจฉริยะ

เทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
4. บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน

1. ระดับความมั่นคงดานน้ําสําหรับการเกษตร /

พื้นที่รับการบรรเทาอุทกภัย

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

2. ผลิตภาพจากการใชน้ําของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
3. การผลิตของภาคเกษตรมีความยั่งยืน

พื้นที่รับประโยชนที่สรางใหม

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร (การอุดหนุน
การเกษตร การควบคุมสารกําจัดศัตรูพืช)
พื้นที่ทางการเกษตรไดรับการคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางยั่งยืน
4. ความยั่งยืนภาคเกษตร
แผนที่ความเหมาะสมทางการเกษตร
5. คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ําทะเลมี คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ําทะเล มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชนทาง ของประเทศไทย
การเกษตร
คุณภาพอากาศ อยูในเกณฑมาตรฐานประเทศไทย
6. คุณภาพอากาศ อยูระดับมาตรฐานของ
(รอยละของพื้นที่เปาหมายทั้งหมด)
ประเทศไทย

1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
2) แผนงานพื้นฐานดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
3) แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา
5) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอม
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กลยุทธ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

7. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ

อันตราย สารเคมีในภาคเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความ
สมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
8. การปลอยกาซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทย
ลดลง
1. ปองกันและแกปญหาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร

1) จํานวนการฝกอบรม (ครั้ง)
2) ปริมาณกาซเรือนกระจกภาคเกษตร (รอยละ)
รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใน
การปองกันและแกปญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

2. มีการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร
จัดการองคกรเพิ่มขึ้น (จํานวนงานบริการ)

จํานวนกระบวนงานและบริการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ที่ปรับเปลี่ยนมาใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

3. บริการของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานสังกัดกระทรวง
สหกรณ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่
เกษตรและสหกรณ
ยอมรับของผูใชบริการ
4. หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณบรรลุ จํานวนโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
5. หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีขีด 1) รอยละของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มีระดับ
สมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ
Digital Government Maturity Model ไมต่ํากวาระดับที่ 2
2) รอยละของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่เขารับการ
คลองตัว
ประเมินสถานะเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
6. บุคลากร กษ. มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมซื่อสัตย รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA
สุจริต
7. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดล
จํานวนคดีทุจริตรายหนวยงาน (จํานวนขอรองเรียนเจาหนาที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต))

แผนงานสําคัญ

1) แผนงานพื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
2) แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
3) แผนงานยุทธศาสตรปองกันและ
แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคง
4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
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กลยุทธ

เปาหมาย
8. บุคลากร กษ. ยึดคานิยมในการทํางานเพื่อ
เกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

แผนงานสําคัญ

1) รอยละความผูกพันของขาราชการในสังกัด กษ. ที่มีตอองคกร
2) สัดสวนขาราชการที่กระทําผิดกฎหมายลดลง
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2. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
1) วิสัยทัศน
2) พันธกิจ

3) เปาประสงค

“สวก. เปนผูนําในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการเกษตรอยางยั่งยืน”
1.
2.
3.
1.
2.
3.

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จสามารถนําไปใชประโยชนไดเพิ่มขึ้น
พัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพเพิ่มขึ้น
มีระบบเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยดานการเกษตรที่สามารถนําไปใชประโยชนได

4) กลยุทธ/แผนงาน
กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่มีศักยภาพและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
2) แผนงานการผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน
3) แผนงานการสรางและบริหารจัดการความรวมมือและเครือขายวิจัย
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประกอบดวย 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานการพัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพ
กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรูดวยนวัตกรรมสารสนเทศ ประกอบดวย 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานการบริหารจัดการและสื่อสารองคความรูดานการวิจัยการเกษตรดวยนวัตกรรมสารสนเทศ
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการบริหารการวิจัยการเกษตร ประกอบดวย 2 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการบริหารการวิจัยการเกษตร
2) แผนงานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ มีแนวทางและเปาหมายที่สอดคลองเกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) ดังนี้
สวนที่ 1 ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 1)
1.1 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1.3 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2)
2.1 ประเด็นที่ 3 การเกษตร
2.2 ประเด็นที่ 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
2.3 ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
2.4 ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน
2.5 ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
2.6 ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับ 2)
3.1 ดานที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (แผนระดับ 2)
4.1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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5. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3)
5.1 กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
5.2 กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร
5.3 กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร
5.4 กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ
1. การสนับสนุน
ทุนวิจัยดาน
การเกษตร
อยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงค

2560
1 ครั้ง

ขอมูลฐาน
2561
1 ครั้ง

2562
1 ครั้ง

522.11
ลานบาท

631.64
ลานบาท

1.3 สัดสวนโครงการวิจัยที่มีเอกชนรวม
สนับสนุนทุนวิจัย (In Cash/In Kind)
เทากับรอยละ 7 ในป 2565

รอยละ
7.05

1.4 สัดสวนงานวิจัยที่ใชประโยชนเทียบกับ
งานวิจัยที่แลวเสร็จเทากับรอยละ 45

ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565)

ผลงานวิจัยที่แลว 1.1 มีการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบวิจัย
ตามทิศทางภาคการเกษตรในอนาคต
เสร็จสามารถ
นําไปใชประโยชน 1.2 มีการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาดาน
ไดเพิ่มขึ้น
การเกษตร จํานวน 1,810 ลานบาท

1.5 จํานวนครั้งในการสรางและพัฒนา
ความรวมมือและเครือขายเพื่อ
ขับเคลื่อนการนําผลงนวิจัยไปใช
ประโยชนกับหนวยงานตางๆ

2563
2 ครั้ง

คาเปาหมาย
2564
2 ครั้ง

2565
2 ครั้ง

620.525
ลานบาท

550
ลานบาท

600
ลานบาท

660
ลานบาท

รอยละ
3.30

รอยละ
9.89

รอยละ
5

รอยละ
6

รอยละ
7

-

รอยละ
43.14

รอยละ
53.83

รอยละ
45

รอยละ
45

รอยละ
45

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

งบประมาณ (ลานบาท)
2563
2564
2565
606.04 661.30 727.32
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กลยุทธ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565)
1.6 จํานวนเกษตรกร/กลุมเกษตรตนแบบ
ที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย สวก. เพิ่มขึ้นรอยละ 20

1.7 รอยละ 80 ของ MOU มีการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
1.8 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 2.6 เทาของกรอบ
งบประมาณในป 2565

2560
-

ขอมูลฐาน
2561
990
ครัวเรือน

-

-

-

1.57 เทา
เทียบกับ
กรอบ
งบประมาณ
(1,263.56/
803.67 ลบ.)

2562
1,414
ครัวเรือน
(เพิ่มขึ้น
รอยละ
43)
รอยละ 56
(23/41 ฉบับ)
2.09 เทา
เทียบกับ
กรอบ
งบประมาณ
(1,644.32/
786.23 ลบ.)

2563
เพิ่มขึ้น
รอยละ
20

คาเปาหมาย
2564
เพิ่มขึ้น
รอยละ
20

2565
เพิ่มขึ้น
รอยละ
20

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

งบประมาณ (ลานบาท)
2563
2564
2565

2.4 เทา
2.6 เทา
2.2 เทา
เทียบกับ
เทียบกับ
เทียบกับ
กรอบ
กรอบ
กรอบ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

รวมงบประมาณกลยุทธที่ 1 ป 2563 - 2565

1,994.66
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กลยุทธที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ มีแนวทางและเปาหมายที่สอดคลองเกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน) ดังนี้
สวนที่ 1 ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 1)
5.5 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2)
2.1 ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (แผนระดับ 2)
3.1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3)
4.1 กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
4.2 กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร
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สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ

เปาประสงค

2. การพัฒนา
พัฒนานักวิจัย
และเพิ่ม
การเกษตรมือ
ศักยภาพ
อาชีพเพิ่มขึ้น
นักวิจัยในการ
ผลิตงานวิจยั
ที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด 3 ป
(ป 2563 – 2565)
2.1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
วิจัยดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
จํานวน 2,500 ราย
2.2 สัดสวนผูรับทุนนําความรูไ ปใช
ประโยชนในสายงานในชวงเวลาที่
กําหนดเทียบกับผูสําเร็จ
การศึกษา/เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ
รอยละ 80

ขอมูลฐาน
2560
2561
1,117
439
ราย
ราย

-

รอยละ
80.43

2562
665
ราย

คาเปาหมาย
2563
2564
700
800
ราย
ราย

2565
1,000
ราย

รอยละ
82

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รวมงบประมาณกลยุทธที่ 2 ป 2563 - 2565

งบประมาณ (ลานบาท)
2563 2564
2565
54.31 59.74
65.71

179.76
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กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรูดวยนวัตกรรมสารสนเทศ
ภายใตยุ ทธศาสตร ชาติ แผนแมบ ทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ มีแนวทางและเปาหมายที่ส อดคลองเกี่ย วของกับ สํานักงานพัฒ นาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) ดังนี้
สวนที่ 1 ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและสื่อสารองคความรูดวยนวัตกรรมสารสนเทศ
1. ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 1)
1.1 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2)
2.1 ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (แผนระดับ 2)
3.1 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3)
4.1 กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร
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สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ
3. การบริหาร
จัดการและ
สื่อสารองค
ความรูดวย
นวัตกรรม
สารสนเทศ

เปาประสงค
มีระบบเชื่อมโยง
ขอมูลงานวิจัย
ดานการเกษตรที่
สามารถนําไปใช
ประโยชนได

ตัวชี้วัด 3 ป
(ป 2563 – 2565)
3.1 ฐานขอมูลงานวิจัยดาน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 15 ฐาน
3.2 มีการเชื่อมโยงขอมูลดานการ
วิจัยการเกษตรกับหนวยงาน
ตางๆ รวม 50 หนวยงาน
(สะสม)
3.3 จํานวน IP ของการใชขอ มูล
ดานการเกษตรเพิม่ ขึ้น
รอยละ 10

ขอมูลฐาน
2560
2561
2562
8 ฐาน
9 ฐาน
9 ฐาน
(สะสม
(สะสม
(สะสม
18 ฐาน) 27 ฐาน) 36 ฐาน)
11
13
35
หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน
(สะสม)
(สะสม)
(สะสม)
540,444
IP
(เพิ่มขึ้น
รอยละ
46)

601,831
IP
(เพิ่มขึ้น
รอยละ
11)

779,652
IP
(เพิ่มขึ้น
รอยละ
20)

2563
เพิ่มขึ้น
5 ฐาน

คาเปาหมาย
2564
เพิ่มขึ้น
5 ฐาน

2565
เพิ่มขึ้น
5 ฐาน

40
หนวยงาน
(สะสม)

45
หนวยงาน
(สะสม)

50
หนวยงาน
(สะสม)

เพิ่มขึ้น
รอยละ
10

เพิ่มขึ้น
รอยละ
10

เพิ่มขึ้น
รอยละ
10

รวมงบประมาณกลยุทธที่ 3 ป 2563 - 2565

งบประมาณ (ลานบาท)
2563 2564 2565
27.98 30.78 33.86

92.62
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กลยุทธที่ 4 การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการบริหารการวิจัยการเกษตร
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบ ทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ มีแนวทางและเปาหมายที่สอดคลองเกี่ย วของกับสํ านักงานพัฒ นาการวิจั ย
การเกษตร (องคการมหาชน) ดังนี้
สวนที่ 1 ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการบริหารการวิจัยการเกษตร
1. ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 1)
1.1 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2)
2.1 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.2 ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (แผนระดับ 2)
3.1 ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3)
4.1 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ

เปาประสงค

4. การพัฒนา
องคกรสูความ
เปนเลิศดาน
การบริหาร
การวิจัย
การเกษตร

สวก. เปนผูนําใน
การบริหารการ
วิจัยการเกษตร
เพื่อสรางความ
เขมแข็งของภาค
การเกษตรอยาง
ยั่งยืน

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ตัวชี้วัด 3 ป
(ป 2563 – 2565)
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลรอยละ 80
ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไม
นอยกวารอยละ 85
กระบวนงานและบริการที่
ปรับเปลีย่ นมาใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการนําไปสู e-Office
รอยละ 100
ระดับ Digital Government
Maturity Model ของ สวก.
อยูระดับ 2 ในป 2565
ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการภายนอกเฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 80
จํานวนเงินทุนจากหนวยงาน
ภายนอกเพื่อตอบสนองตอ
พันธกิจองคกรเพิ่มขึ้น 1,500
ลานบาท

2560
รอยละ
135.40
รอยละ
96.55

ขอมูลฐาน
2561
รอยละ
221.25
รอยละ
95.72

รอยละ
10

รอยละ
10

รอยละ
20

รอยละ
50
(สะสม)

รอยละ
80
(สะสม)

รอยละ
100
(สะสม)

-

-

-

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 2

รอยละ
86.60

รอยละ
87.40

รอยละ
89.40

≥ รอยละ
80

≥ รอยละ
80

≥ รอยละ
80

451.45
ลานบาท

685.40
ลานบาท

432.61
ลานบาท

450
ลานบาท

500
ลานบาท

550
ลานบาท

2562
รอยละ
169.56
N/A

คาเปาหมาย
2563
2564
รอยละ
รอยละ
80
80
≥ รอยละ ≥ รอยละ
85
85

2565
รอยละ
80
≥ รอยละ
85

รวมงบประมาณกลยุทธที่ 4 ป 2563 - 2565

งบประมาณ (ลานบาท)
2563
2564
2565
101.82 113.73 125.10

340.65
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3.

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
1) วิสัยทัศน

“สวก. เปนผูนําในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการเกษตรอยางยั่งยืน”

2) พันธกิจ

1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร
3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร
3) เปาประสงค 1. ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จสามารถนําไปใชประโยชนไดเพิ่มขึ้น
2. พัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพเพิ่มขึ้น
3. มีระบบเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยดานการเกษตรที่สามารถนําไปใชประโยชนได
4) กลยุทธ (เปาหมาย ตัวชี้วัด และแผนงาน)
กลยุทธที่ 1
การสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร
อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จสามารถนําไปใชประโยชนได
เพิ่มขึ้น

กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัย
การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรู
การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
ในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ดวยนวัตกรรมสารสนเทศ
ดานการบริหารการวิจัยการเกษตร
เปาประสงค
เปาประสงค
เปาประสงค
พัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพเพิ่มขึ้น มีระบบเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยดานการเกษตร สวก. เปนผูนําในการบริหารการวิจัยการเกษตร
ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการเกษตรอยาง
ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1.1 มีการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบวิจัยตามทิศทางภาค 2.1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร 3.1 ฐานขอมูลงานวิจัยดานการเกษตรเพิ่มขึ้น 4.1 รอยละ 80 สามารถดําเนินการไดตาม
การเกษตรในอนาคต จํานวน 2 ครั้ง/ป
วิจัยดานการเกษตรและ
15 ฐาน
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
1.2 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน
3.2 มีการเชื่อมโยงขอมูลดานการวิจัย
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
จํานวน 1,810 ลานบาท
2,500 ราย
การเกษตรกับหนวยงานตางๆ จํานวน
(ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 (ตามแผน Y)
50 หนวยงาน (สะสม)
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กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
การสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัย
การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรู
อยางมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ดวยนวัตกรรมสารสนเทศ
1.3 สัดสวนโครงการวิจัยที่มีจํานวนเอกชนรวม
2.2 สัดสวนผูรับทุนนําความรูไ ปใช
3.3 จํานวน IP ของการใชขอมูลดาน
สนับสนุนทุนวิจัย (In Cash/In Kind) เทากับ
ประโยชนในสายงานในชวงเวลาที่
การเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 10
รอยละ 7 ในป 2565
กําหนดเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา/
1.4 สัดสวนงานวิจยั ที่ใชประโยชนเทียบกับงานวิจัยที่
เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ รอยละ 80
แลวเสร็จ เทากับรอยละ 45
1.5 จํานวนครั้งในการสรางและพัฒนาความรวมมือและ
เครือขายเพื่อขับเคลื่อนการนําผลงนวิจัยไปใช
ประโยชนกับหนวยงานตางๆ 3 ครั้ง/ป

1.6 จํานวนเกษตรกร/กลุมเกษตรกรตนแบบที่ไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สวก.
เพิ่มขึ้นรอยละ 20
1.7 รอยละ 80 ของ MOU มีการดําเนินกิจกรรม/
โครงการ
1.8 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิด
จากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 2.6 เทา
ของกรอบงบประมาณในป 2565
แผนงาน
1. การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่มศี ักยภาพและ
ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
2. การผลักดันผลงานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน
3. การสรางและบริหารจัดการความรวมมือและ
เครือขายวิจัย

แผนงาน
การพัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพ

แผนงาน
การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรูดาน
การวิจัยการเกษตรดวยนวัตกรรมสารสนเทศ

กลยุทธที่ 4
การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
ดานการบริหารการวิจัยการเกษตร
4.3 มีกระบวนงานและบริการที่ปรับเปลี่ยนมา
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการนําไปสู
e-Office รอยละ 100
4.4 ระดับ Digital Government Maturity
Model ของ สวก. อยูระดับ 2 ในป 2565
(ตามแผน Y)
4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการภายนอก
ไมนอยกวารอยละ 80
4.6 จัดหาเงินทุนจากหนวยงานภายนอกเพื่อ
ตอบสนองตอพันธกิจองคกรเพิ่มขึน้ 1,500
ลานบาท

แผนงาน
1. การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการ
บริหารการวิจัยการเกษตร
2. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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5) ตัวชี้วัดป 2563 - 2565
กลยุทธ
1. การสนับสนุน
ทุนวิจัยดาน
การเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงค

2563
2 ครั้ง

คาเปาหมาย
2564
2 ครั้ง

2565
2 ครั้ง

550
ลานบาท

600
ลานบาท

660
ลานบาท

1.3 สัดสวนโครงการวิจัยที่มีนเอกชนรวมสนับสนุนทุนวิจยั
(In Cash/In Kind) เทากับรอยละ 7 ในป 2565

รอยละ
5

รอยละ
6

รอยละ
7

1.4 สัดสวนงานวิจยั ที่ใชประโยชนเทียบกับงานวิจัยที่แลวเสร็จ
เทากับรอยละ 45

รอยละ
45

รอยละ
45

รอยละ
45

1.5 จํานวนครั้งในการสรางและพัฒนาความรวมมือและเครือขาย
เพื่อขับเคลื่อนการนําผลงนวิจัยไปใชประโยชนกับหนวยงานตางๆ

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

1.6 จํานวนเกษตรกร/กลุมเกษตรตนแบบ ที่ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สวก. เพิ่มขึ้นรอยละ 20

เพิ่มขึ้น
รอยละ
20
รอยละ
80
2.2 เทา

เพิ่มขึ้น
รอยละ
20
รอยละ
80
2.4 เทา

เพิ่มขึ้น
รอยละ
20
รอยละ
80
2.6 เทา

ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565)

ผลงานวิจัยที่แลว 1.1 มีการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบวิจัยตามทิศทางภาคการเกษตร
ในอนาคต
เสร็จสามารถ
นําไปใชประโยชน
1.2 มีการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร จํานวน
ไดเพิ่มขึ้น
1,810 ลานบาท

1.7 รอยละ 80 ของ MOU มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
1.8 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 2.6 เทาของกรอบงบประมาณ
ในป 2565

งบประมาณ (ลานบาท)
2563
2564
2565
606.04 661.30 727.32
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2. การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
นักวิจัยในการ
ผลิตงานวิจยั ที่มี
คุณภาพ

พัฒนานักวิจัย
การเกษตรมือ
อาชีพเพิ่มขึ้น

3. การบริหาร
จัดการและสื่อสาร
องคความรูดวย
นวัตกรรม
สารสนเทศ

มีระบบเชื่อมโยง
ขอมูลงานวิจัย
ดานการเกษตรที่
สามารถนําไปใช
ประโยชนได

ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565)
2.1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 2,500 ราย
2.2 สัดสวนผูรับทุนนําความรูไ ปใชประโยชนในสายงานในชวงเวลา
ที่กําหนดเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ
รอยละ 80
3.1 ฐานขอมูลงานวิจัยดานการเกษตรเพิ่มขึ้น 15 ฐาน

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

เพิ่มขึ้น
5 ฐาน

เพิ่มขึ้น
5 ฐาน

เพิ่มขึ้น
5 ฐาน

40
หนวยงาน
(สะสม)
เพิ่มขึ้น
รอยละ 10

45
หนวยงาน
(สะสม)
เพิ่มขึ้น
รอยละ 10

50
หนวยงาน
(สะสม)
เพิ่มขึ้น
รอยละ 10

4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไมนอยกวารอยละ 85

รอยละ
80
≥ รอยละ
85

รอยละ
80
≥ รอยละ
85

รอยละ
80
≥ รอยละ
85

4.3 กระบวนงานและบริการที่ปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการนําไปสู e-Office รอยละ 100

รอยละ 50
(สะสม)

รอยละ 80 รอยละ 100
(สะสม)
(สะสม)

4.4 ระดับ Digital Government Maturity Model ของ สวก.
อยูระดับ 2 ในป 2565

ระดับ 1

3.2 มีการเชื่อมโยงขอมูลดานการวิจัยการเกษตรกับหนวยงานตางๆ
รวม 50 หนวยงาน (สะสม)
3.3 จํานวน IP ของการใชขอ มูลดานการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 10

4. การพัฒนาองคกร
สูความเปนเลิศ
ดานการบริหาร
การวิจัย
การเกษตร

สวก. เปนผูนําใน
การบริหารการ
วิจัยการ เกษตร
เพื่อสรางความ
เขมแข็งของภาค
การเกษตรอยาง
ยั่งยืน

คาเปาหมาย
2563
2564
2565
700 ราย 800 ราย 1,000 ราย

4.1 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรอยละ 80

ระดับ 1

งบประมาณ (ลานบาท)
2563
2564
2565
54.31
59.74
65.71

27.98

30.78

33.86

101.82

113.73

125.10

ระดับ 2
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4.5 ระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการภายนอกเฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 80

คาเปาหมาย
2563
2564
≥ รอยละ ≥ รอยละ
80
80

2565
≥ รอยละ
80

4.6 จํานวนเงินทุนจากหนวยงานภายนอกเพื่อตอบสนองตอพันธกิจ
องคกรเพิ่มขึ้น 1,500 ลานบาท

450
ลานบาท

550
ลานบาท

ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565)

500
ลานบาท

รวมงบประมาณกลยุทธที่ 1-4

งบประมาณ (ลานบาท)
2563
2564
2565

790.15

865.55 951.99
2,607.69
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