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บทสรุปผู้บริหาร
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.เป็นหน่วยงานของรัฐประเภท
องค์การมหาชน ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการดาเนินงาน
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 เริ่มดาเนินการตั้งแต่
ปี 2546 โดยมีทุนดาเนินการขั้นต่าประมาณ 3,000 ล้านบาท
การดาเนินงานตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา (ปี 2546 – 2558) สวก. มียุทธศาสตร์
การดาเนินงานทั้งสิ้นจานวน 3 ฉบับ โดยยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับปัจจุบัน หรือฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555 – 2559) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2559 ดังนั้น เพื่อให้ สวก. มีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการดาเนินงาน สอดคล้องกับบริบทของโลก และของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน เชื่อมโยงกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แนวนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิรูปในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปฏิรูประบบวิจัย
เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ และการปฏิรูปองค์การมหาชน เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่จะ
จัดทาขึ้นนี้ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัดทาแผนงานหลักและแผนงานประจาปีของ สวก.
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัยการเกษตร และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง ต่อไป

หน้าที่ บห - 1

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

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) นาเสนอ
เกี่ยวกับการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สาคัญ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละโครงการ
และงบประมาณที่จะเสนอขอ
1. ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์
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 นาภาค
การเกษตรไทย เพื่อให้สามารถกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ได้สอดคล้องกับบริ บทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ดังนี้
1. กรอบการพั ฒ นาในระยะยาว แนวนโยบายการพั ฒ นาสู่ “ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ”
ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก
“ประชารัฐ” ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาในระยะยาว ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง” นาไปสู่การพัฒนาให้ คนไทยมี ความสุขและตอบสนองตอบต่ อ
การบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

มั่นคง

มีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติ (ประเทศ สังคม ประชาชน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง)

มั่งคั่ง
ยั่งยืน
ระยะที่ 1
5 ปี
2560

แผน 12
พ.ศ.2560-2564

ระยะที่ 2
10 ปี

แผน 13
พ.ศ.2565-2569

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง

การพัฒนาที่สร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาค
ส่วน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะที่ 3
15 ปี

แผน 14
พ.ศ.2570-2574

ระยะที่ 4
20 ปี

แผน 15
พ.ศ.2575-2579

2579
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2. แนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลปัจจุบัน : แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามประเด็นการพัฒนา
ดังกล่าวในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลปัจจุบันจะทาให้สามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” โดยใช้แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีกลไก
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engines of Growth) ที่สาคัญ คือ การแปลงความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบในด้าน “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตร ดังนี้
2.1) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับต้นน้าภาคเกษตร โดยการเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม อาทิ การเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้าตาล มันสาปะหลัง ให้กลายเป็น
อาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceutics)
2.2) สร้ า งความแข็ งแกร่ งให้ กั บอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายที่อยู่ กลางน้า ได้ แก่ อุ ตสาหกรรมเกษตร
สมัยใหม่ที่เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี อาทิ การเกษตรแม่นยาสูง (Precision Farming) เทคโนโลยีการเกษตร
(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น
2.3) ผลักดันผู้ประกอบการปลายน้า โดยเฉพาะรายใหม่ (Startups) สู่การเป็น Smart Enterprises
ที่มศี ักยภาพสูง 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

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่
อุตสาหกรรม
หนักและการส่งออก เน้นการใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการ

Value-Based Economy
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
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3. ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในระยะกลาง : สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย
องค์รวมแบบบูรณาการ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) และระดับ นโยบายชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒ นาการเกษตร ในช่ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาระยะ
ยาวทั้ง 2 กรอบข้างต้นดังนี้
3.1) ทิ ศ ทางการพั ฒ นาตามกรอบประเด็ น การพั ฒ นาที่ ส าคั ญ โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้นาและศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่ สาคัญ ทั้งนี้ มาตรการที่ใช้
ในการดาเนินงานมีดังนี้
(1) ปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
(2) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพื่อ
วางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
(3) เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4) สร้ า งโอกาสความเสมอภาคและความเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม สร้ า งโอกาสให้ ทุ ก คน
ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก เข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม
3.2) ทิศทางการพัฒนาตามกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การสร้ างงานที่เหมาะสม และยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่ส อดคล้ องในกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
แผนภาพที่ 3 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11

• มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก
• ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ
ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ

ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
มุ่ง
เสริมสร้าง
กลไกการ
พัฒนา
ประเทศ

คนเป็น
ศูนย์กลาง
การพัฒนา
การมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา

การพัฒนาคนในประเทศมีลักษณะ
สาคัญ 5 ประการได้แก่
1) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2) มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์
3) มีความคิดสร้างสรรค์
4) มีความเคารพในความแตกต่าง
5) มีจุดยืนทางจริยธรรม
ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
และภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศ
บนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ด้านความมั่นคง

6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

หน้าที่ 3

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

4. การใช้ผลงานวิจั ยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็น เครื่ องมือสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในมิติต่างๆ ของการพัฒนาในระยะกลาง โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของภาคเกษตรไทย และการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรสาหรับอนาคต
โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
4.1) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม
อาทิ ส่งเสริมให้ ผู้ป ระกอบการกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
ภาครัฐ และภาคสังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงานวิ จัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด โรงงานนาร่อง และการทาวิจัยตลาด เป็นต้น
4.2) 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

พัฒนาสภาวะแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใน 4 ด้านหลัก
3

2

4

ด้านบุคลากร
วิจัย

ด้านบริหาร
จัดการ

หน้าที่ 4

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

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

ประเทศไทย 4.0

พลัง “ประชารัฐ”

กรอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

กลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINES OF GROWTH)
ปรั บ โครงสร้ า งทั้ ง ห่ วงโซ่ คุณ ค่ า ในภาค
ก า ร เ ก ษ ต ร โ ด ย ต่ อ ย อ ด ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่
เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ ป ระโยชน์ บริ ห ารจั ด การน้ าให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาการผลิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน

ก าหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ พัฒนา
ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง

สร้ า งโอกาสให้ ทุ กคนในสั ง คมไท ย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ สร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดโซ่อปุ ทาน

สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร
และสถาบัน

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

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ
รวมทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม
แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

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

การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครือ่ งมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่ในมิ
างมีประสิ
ติตทธิ่าผงล ๆ
การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร

หน้าที5

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

2. แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
การกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสาหรับการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2560 – 2564 ของ สวก. โดยการ
รวบรวมและประมวลผลจากข้อเสนอ ความคิดเห็นจากทั้งขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อมูล
ทุติยภูมิต่างๆ ของ สวก. ซึ่งส่งผลให้การกาหนดทิศทางของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้มีความชัดเจน
และตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจสาหรับการดาเนินงาน รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2560–2564 ของ สวก. มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
สวก. เป็นผู้นาในการบริหารการวิจัยการเกษตร

CORE VALUE

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

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

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

PROUND TO BE ARDA

P

POSITIVE THINKING

A

ACTIVE APPROACH

R

RELIABLE SERVICES

D

DETERMINATION For GOOD
GOVERNANCE & DEVOTED

A

ACHIEVE WITH UNITY

คิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์

ทางานเชิงรุก

ทางานเชิงรุก

มุ่งมีธรรมาภิบาล ทางานอย่างทุม่ เท

สาเร็จด้วยพลังสามัคคี

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร
ทั้งนี้ การกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) และเป้าหมาย (Targets) ไว้สาหรับแต่ละประเด็นทางยุทธศาสตร์
โดยในแต่ ล ะเป้ าประสงค์ (Goals) จะท าการก าหนดตั ว ชี้ วั ด (Key Performance Indicators) กลยุ ทธ์
(Strategies) โครงการและสิ่ งที่จะด าเนิ นการเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบของแต่ละ
โครงการ และแผนงบประมาณ 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

1.5
1.6
1.7

กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
การกาหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร
มี ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ น าไปใช้  รายงานสรุปทิศทางภาคการเกษตรในอนาคตใน
การสนับสนุนทุ นโครงการวิ จัยภายใต้กรอบการวิจัยของ ประโยชน์
แต่ละปี
สวก. และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
การบริหารจัดการโครงการวิจัย
จานวน 2,500 ล้านบาท
การสร้างและพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัยกับ
 จานวนหน่วยงานในเครือข่าย เพิม่ ขึ้น อย่างน้อย
หน่วยงานต่าง ๆ
5 หน่วยงาน
 ร้ อ ยละ 80 ของบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ที่
ดาเนินการอยู่ (Active) มีการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ
การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้  ร้ อ ยละของจ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันงานวิจัย ประโยชน์ ไ ด้ (ทั้ ง ในเชิ ง
นาไปใช้ประโยชน์ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10
ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด
นโยบาย เชิงสาธารณะ และ
การบริ ก ารหลั ง การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และติ ด ตาม เชิงพาณิชย์)
ผลกระทบจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สส.
สบ.
กอ.

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

สก.

หน้าที่ 7

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

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
สท. .
ทุ น เป็ น บุ ค ลากรของ กษ. (ทุ น การศึ ก ษา/ทุ น (ทัง้ ใน กษ. และ
2. มีเครือข่ายนักวิจัยการเกษตร
ภายนอก กษ.)
ปฏิบัติการวิจัย)
สพบ.
3. พั ฒนาศั กยภาพในด้ านการ  มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้านการเกษตร
วิจัยของบุคลากร กษ.
 จานวนทุนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยการเกษตรรุ่น
ใหม่ อย่างน้อย 10 ทุน/ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ : รายละเอียดของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
3.1 การพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล งานวิ จั ย การเกษตรด้ ว ย  ฐานข้อมูลด้านการเกษตร  จานวนฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีการเผยแพร่ เพิ่มขึ้น
นวัตกรรมสารสนเทศ
เชิงลึก
อย่างน้อย 10 ฐาน
3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตร  เครือข่ายฐานข้อมูลที่
 มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการวิ จั ย การเกษตรที่
3.3 การพั ฒ นาและเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการเกษตรสู่
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
สาธารณะ
 จานวนการอ้างอิง (Reference) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
 จานวน IP ของการใช้ฐ านข้ อมู ล ด้า นการเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
 จานวนสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบเข้าใจง่ายที่มี
การเผยแพร่ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ 1 สื่อความรู้
3.4 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่ สวก. เป็ น องค์ ก รที่ เ ป็ น ที่ ร้ อ ยละ 80 ของจ านวนกิ จ กรรม/งานตามแผน
รู้จัก
ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ประชาสัมพันธ์ของ สวก.

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ วิ จั ย /ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์
สท.
ทุกกลุ่ม

ผู้ วิ จั ย /ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์
ทุกกลุ่ม

กอ.

หน้าที่ 8

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร : รายละเอียดของยุทธศาสตร์
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

กลยุทธ์
การก าหนดโครงสร้ า งอั ต ราก าลั ง และสรรหา
บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
การบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุ ค ล า กร ให้ มี ค วาม เ ป็ นมื ออา ชี พ (Smart
Officer)
การน าระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตามนโยบาย

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
สวก. เป็นองค์กรผู้นาด้านการวิจัย  มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อ
การเกษตรที่มีบุคลากรมืออาชีพ มี
รองรับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4
ระบ บงานที่ ทั น สมั ย มี ค วา ม  มี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คลในระยะ ของแผน
คล่องตัว สูง มีก ลยุทธ์การบริหาร
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4
จั ด การที่ ดี และมี ค วามมั่ น คง  มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรที่ มี
ทางการเงิน
ประสิทธิภาพ
 มีระบบ e-Office ทีม่ ีประสิทธิภาพ
 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการในสานักงานได้รับความพึงพอใจ
 ร้อยละ 70 ของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ได้รับการแก้ไข
 ร้อยละ 90 ของการดาเนินการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานประสบความสาเร็จ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
 ร้ อ ยละ 80 ของโครงการภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ รั บ การ
สวก.
ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของ สวก.
 ร้ อ ยละ 80 ของผู้ ใ ช้ บ ริ การภายนอกได้ รั บ ควา ม
พึงพอใจ
การกาหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงิน
 จั ด หาเงิ น ทุ น จากหน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
และบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ของ สวก. ให้ เ กิ ด
พันธกิจขององค์กร จานวน 2,000 ล้านบาท
ประโยชน์สูงสุด
 มีรายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร จานวน
150 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย
องค์กร/คนใน
องค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ
สบ.
สพบ.

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
1.1 การกาหนดทิศทางการ
พัฒนางานวิจัยด้าน
การเกษตร

โครงการ
รายละเอียด
1) การจัดทากรอบการวิจัยระยะ 1-3 ปี  จัดให้มีการประชุมระดมสมองหรืองานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อจัดทากรอบการวิจัย
ระยะ 1-3 ปี โดยควรคานึงถึงการพัฒนางานวิจัยในลักษณะป้องกันภัย early warning
system ของระบบเกษตรด้ วย เพื่ อเป็ นทั้ งการพั ฒนาความสามารถของงานวิ จั ย และ
ครอบคลุมไปยังการป้องกันภัยธรรมชาติภายนอก
 ทั้งนี้ การกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการวิจัยการเกษตรควรดาเนินการในลักษณะที่เป็น
แบบย้อนกลับ (Backward Conceptual Approach) กล่าวคือ มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกาหนด
เป้าหมายของสูงสุดของการพัฒนา (Ultimate Goal) ในแต่ละช่วงเวลา แล้วจึงพิจารณา
4 องค์ประกอบหลักของห่วงโซ่งานวิจัยด้านการเกษตรที่เป็นไปตาม Supply Chain ได้แก่
1) ผลลั พธ์ ได้ แก่ ความต้ องการใช้ ประโยชน์ ของงานวิ จั ยการเกษตร 2) ปลายน้ า ได้ แก่
งานวิจัยด้านการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 3) กลางน้า ได้แก่ งานวิจัยด้าน
การใช้ เทคโนโลยีและนวั ตกรรมการเกษตรในการผลิ ต/การแปรรู ป และ 4) ต้ นน้ า ได้ แก่
งานวิจัยด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
 จัดทากรอบการวิจัยระยะ 1-3 ปี
2) การกาหนดประเด็นวิจัยเร่งด่วนของ  ศึกษาบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อกาหนดประเด็นวิจัยเร่งด่วนของประเทศ
ประเทศ และการส ารวจความ
และสนับสนุนการจัดทากรอบการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 จัดประชุมระดมสมอง หรืองานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และประชาชน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและความ
ต้องการของเกษตรกรและประชาชนที่เกี่ย วข้องกั บงานวิ จัยด้านการเกษตร อั นจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นงานวิจัยต่อยอดภูมิปัญญา
ชาวบ้านมากขึ้น

ผลลัพธ์
แผนกรอบการวิจยั ระยะ
1-3 ปี

ร า ย งา นส รุ ป ทิ ศ ทา งภ า ค
การเกษตรและประเด็ น วิ จั ย
เร่งด่วน
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โครงการ
รายละเอียด
1.2 การสนับสนุนทุน
1) การสนั บ สนุ น ทุ น โครงการวิ จั ย ที่ มี  มุ่งเน้น การกาหนดโจทย์วิจั ย เพื่ อแก้ ปัญ หาและยกระดับ มาตรฐานความเป็น อยู่ ของ
โครงการวิจัยภายใต้กรอบ
ศักยภาพ
เกษตรกรตามนโยบาย กษ. และสนับสนุนทุนวิจัย ด้านการเกษตรในลักษณะ Selected
วิจัยของ สวก.และตรงกับ
Topics อาทิ Seed Hub วัคซีนในสัตว์ กุ้งขาว UAV และ IUU เป็นต้น เพื่อการเติบโตของ
ความต้องการของ
เศรษฐกิจภาคเกษตร โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน ได้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
1) เศรษฐกิจภาคเกษตรระดับจุลภาค ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์มีทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร
ผู้บริโภค และ สวก. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ (1) ทุนวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ได้
มาตรฐานจานวนมาก (Mass Production) เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มีราคาถูกและ
แข่ งขั น ได้ และ (2) ทุ นวิ จั ยการเกษตรเชิ งพาณิ ชย์เ ฉพาะกลุ่ มเป้ าหมาย (Niche
Market) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ให้แก่เกษตรกร
2) เศรษฐกิ จภาคเกษตรระดับ มหภาค ได้ แก่ ทุนวิ จัยเชิงนโยบายและเชิ งสาธารณะที่
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 เพื่อให้มีการบูรณาการงบประมาณและจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทุนวิจัยที่
สวก. ได้รับนั้น ควรแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้ แก่ ทุนวิจัยที่ตอบสนองทิศทางการเกษตร
ของประเทศ (Platform) และทุนวิจัยที่มีความสาคัญเร่งด่วนต่อการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศ (Flagship)
 ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกโครงการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เป็น
สาคัญ โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการสารวจความต้องการงานวิจัยจาก
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาหรือวางแนวทางของการพัฒนางานวิจัย
ด้านการเกษตร
1.3 การบริหารจัดการ
1) การจั ด ท าคู่ มื อ การบริ ห ารโครงการ  จัดทาคู่มือการบริหารโครงการและคู่มือการบริหารความเสี่ยง และให้มีการดาเนินการตาม
โครงการวิจัย
และคู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ขั้นตอนการบริหารโครงการและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมศักยภาพการทางานบริหาร
โครงการ
จัดการงานวิจัย
 ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและ
วางกลยุทธ์ในแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกากับดูแลและติดตามการบริหารความ
เสี่ ย งให้ บรรลุ วั ต ถุป ระสงค์อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งรายงานสถานะและผลการ

ผลลัพธ์
จานวนโครงการ และ
งบประมาณที่ให้การสนับสนุน
ทุนวิจัย

1. คู่มือการบริหารโครงการ
2. คู่มือการบริหารความเสี่ยง
โครงการ
3. รายงานภาพรวมสถานะและ
ผลการดาเนินงานโครงการของ
สวก.

หน้าที่ 11

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

1.4 การสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือและ
เครือข่ายการวิจัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ

โครงการ

รายละเอียด
ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2) การบริ ห ารจั ด การโครงการวิ จั ย ทุ น การบริหารจัดการโครงการวิจัย ครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การพิจารณา
สวก.
ข้อเสนอโครงการ การทาสัญญาให้ทุนวิจัย การติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการ
จนดาเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทางานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3) การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีการเพิ่มบทบาทการบริหารโครงการให้กับคณะอนุกรรมการและคณะทางานที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ในแผนการบริหารโครงการอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนกากับดูแลและติดตามการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 มีการกาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการระยะสั้นอย่างน้อยทุก 3 เดือน
เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การบริหารจัดการโครงการวิจัยจาก การบริหารจัดการโครงการวิจัยซึ่ง สวก. บริหารจัดการจากแหล่งทุนภายนอกที่ได้รับ โดย
แหล่งทุนภายนอกอื่น ๆ
ครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การพิจารณาข้อเสนอโครงการ การทาสัญญาให้
ทุนวิจัย การติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการ จนดาเนินโครงการแล้วเสร็จ

ผลลัพธ์
ร้ อ ยละของโครงการที่ อ ยู่
ระหว่ า งด าเนิ น การได้ มี ก าร
ติดตามและประเมินผล
ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลโครงการทุกครึ่งปี

ร้ อ ยละของโครงการที่ อ ยู่
ระหว่ า งด าเนิ น การได้ มี ก าร
ติดตามและประเมินผล

1) การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับ  มีการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย โดยขยายการเชื่อมโยง จ า นวน กิ จ กร ร ม ที่ ใ ห้ กา ร
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
หน่ วยงานต่ า ง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึก ษา ซึ่งครอบคลุม ทั้งหน่ว ยงานใน สนั บ สนุ น ผ่ า นความร่ ว มมื อ
ต่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่าย
ประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการนาจุดแข็ง โอกาส และทรัพยากรของแต่ ระหว่างเครือข่าย
การวิจัย
ละหน่วยงาน ได้แก่ นักวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือ องค์ความรู้ และงบประมาณ มารวมกัน
เพื่อให้มีปัจจัยการผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรมากขึ้น ส่งผลให้ขนาดของการส่งเสริมหรือ
การต่อยอดการวิจัยการเกษตรใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ สามารถ
ดาเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสรรหาทุนวิจัยด้านการเกษตรของหน่วยงาน
อื่น ๆ การเปิด โอกาสให้ ดาเนิน งานวิ จัย ร่ วมระหว่ างหน่ว ยงาน การจั ด งานสัม มนาเชิ ง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
2) การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความ  มีการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย โดยขยายการเชื่อมโยงเข้า
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้องถิ่น
สู่ท้องถิ่น มุ่งเน้นปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้ การเชื่อมโยงกับท้องถิ่นต่างๆ
และผู้บริโภค เพื่อการมีส่วนร่วมใน
สามารถทาได้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งกลุ่มหรือรวมกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละ
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โครงการ

รายละเอียด
การวิจัย
พื้นที่เพื่อจัดสร้างเป็นเครือข่ายสาหรับพื้นที่นั้นๆ การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งระหว่าง สวก. และเครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น
3) การสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ  ติดตามความก้าวหน้าและใช้ประโยชน์จาก MOU ในแต่ละฉบับ โดยเฉพาะการกาหนด
หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับงานวิจัย
บทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานภายใต้ MOU เกิด
และทุนวิจัยภายใต้ MOU จากทั้งใน
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ประเทศและต่างประเทศ
4) การเดินทางของคณะกรรมการบริหาร  การเดินทางเพื่อสร้างและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
และผูบ้ ริหาร สวก./เจ้าหน้าที่ สวก.
การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร
เพื่อประสานงานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในประเทศ และ
ต่างประเทศ
1.5 การผลักดันผลงานวิจัยสู่ 1) การจั ดท าแผนกลยุท ธ์ และแผนการ  ในแต่ละปีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นจานวนมาก จึงควรมีการผลักดัน
การนาไปใช้ประโยชน์
ดาเนิ นงานเพื่ อน าผลงานวิ จัย ไปใช้
งานวิจัยต่าง ๆ เหล่านี้ไปสู่การใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์และแผนการ
ประโยชน์
ดาเนินงานเพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่มีการกาหนดรูปแบบ กลไก และระบบการ
นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ซึ่งแต่ละ
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจะมีระบบและกลไกที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่มีรูปแบบเฉพาะ
2) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้  การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นการนานวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ใหม่ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
การแปรรูป การสร้างตราสินค้าการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุน
การผลิต การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ
3) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้  การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ มุ่งเน้นการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ
ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม รวมทั้งสนับสนุนประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์

1. แผนกลยุทธ์การนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. แผนการดาเนินงานการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จานวนงานวิจัยที่มีการ
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

จานวนงานวิจัยที่มีการ
นาไปใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะ
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1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ผลักดันงานวิจยั ให้เกิด
การใช้ประโยชน์สูงสุด
(ทั้งนักวิจัยที่ผลิตผล
งานวิจยั และภาคธุรกิจ
เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี)

โครงการ
รายละเอียด
4) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้  การนาผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย มุ่งเน้น การนาความรู้จากงานวิจัยไปใช้ใน
ประโยชน์เชิงนโยบาย
กระบวนการกาหนดนโยบาย ทั้งนโยบายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด
ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่ วยงาน โดยสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการใช้
ประโยชน์ด้านนโยบาย รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือกเชิง
นโยบาย (Policy Options) แล้วนานโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์
5) การคุ้ ม ครองและบริ ห ารจั ด การ  พัฒนาระบบการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
ทรัพย์สินทางปัญญา
การสนับ สนุ น งานวิ จัย ด้ า นการเกษตร อาทิ ในบางกรณี โ ครงการความร่ ว มมื อวิ จั ย กั บ
ต่างประเทศซึ่งอาจมีประเด็นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในแง่พันธุ์และองค์ความรู้ใหม่
ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ก าหนดว่ า ต้ อ งน าเสนอ ครม. จึ ง อาจส่ ง ผลให้ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ วลาผ่ า น
กระบวนการนาน ทาให้ไม่ทันกาหนดเวลาของแหล่งทุนต่างประเทศและเสียโอกาส ซึ่งใน
กรณี นี้ อ าจแก้ ไ ขได้ โ ดยการปรั บ ปรุ ง ข้ อ ระเบี ย บที่ เ ปิ ด ช่ อ งให้ ส ามารถท าวิ จั ย ร่ ว มกั บ
ต่างประเทศโดยไม่ต้องเสนอเรื่องเข้า ครม. และสามารถทา MOU ร่วมกันได้เลย เป็นต้น
6) การประชุมคณะอนุกรรมการผลักดัน  จัดการประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และคณะทางานต่าง ๆ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่าง ๆ
เพื่อพิจารณาและติดตามโครงการวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ที่เกี่ยวข้อง
1) การผลักดันและเผยแพร่ผลงานวิจัย  จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการ
ที่พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ
โดยสามารถจัดได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหรื อเชิงปฏิบัติการ
การจัดงาน Fair เพื่อเป็นศูนย์กลางหรือตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ได้ในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ
2) การจัดกิจกรรมการถ่ายทอด
 จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายต่ า ง ๆ ทั้ งผู้ ป ระกอบการ
เทคโนโลยี
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม รวมทั้งผู้บริโภค เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานหรือการดารงชีพในแต่ละกลุ่ม โดยสามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรอบรม เป็นต้น
โดยแบ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับออกเป็นแต่ละกลุ่มที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

ผลลัพธ์
จานวนงานวิจัยที่มีการ
นาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

1. จานวนงานวิจัยที่มีการจด
ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปัญญา
2. รายได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา
จานวนครั้งการประชุม
1. จานวนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. จานวนกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน้าที่ 14

แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กลยุทธ์
โครงการ
รายละเอียด
1.7 กา รบ ริ ก ารห ลั ง กา ร 1) การจัดตั้งศูนย์บริการการถ่ายทอด  จัดตั้งศูนย์บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่หลักสาคัญในการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยี
ระหว่างนักวิจัยและผู้นาไปใช้ประโยชน์ (Match Maker)
ติ ด ตามผลกระทบจาก
การนาผลงานวิจัยไปใช้ 2) การประเมินผลกระทบจากการนา  ติดตามและประเมินผลกระทบจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์

ผลลัพธ์
มีศูนย์บริการการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
รายงานประเมิ น ผลกระทบ
จากการน าผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ : รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
2.1 การสร้างบุคลากรด้าน
วิจัยการเกษตรรุ่นใหม่

โครงการ
1) ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกสาหรับบุคลากร
2) ทุนสาหรับส่งเสริมผู้รับทุน สวก.

2.2 การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรวิจัย

รายละเอียด
ผลลัพธ์
 จัดให้มีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งสาหรับบุคลากรในกระทรวงเกษตรและ จานวนบุคลากรที่จบ
สหกรณ์ และบุคลากรภายนอก โดยครอบคลุมในสาขาที่จาเป็นและเป็น ที่ต้องการเพื่อการ การศึกษาระดับปริญญาเอก
พัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ
 ทุนสาหรับส่งเสริมผู้รับทุน สวก. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อันจะ จานวนผู้รับทุนส่งเสริม
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้รับทุน

3) โครงการ On-the-job Training
 จัดให้มีโครงการ On-the-job Training สาหรับบุคลากรด้านการวิจัยทั้งสาหรับบุคลากรใน
เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากรภายนอก เพื่อพัความสามารถในด้านการวิจัยกับ
วิจัยกับหน่วยงานที่มีความ
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเข้าเรียนรู้งานในลักษณะ Secondment หรือ byเชี่ยวชาญ
project และนาความรู้ความสามารถนัน้ มาใช้พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยการเกษตรให้กับ
สวก.
1) การนาเสนอผลงานวิจัยใน
 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าเสนอผลงานวิ จั ย ในต่ า งประเทศ เพื่ อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย และ
ต่างประเทศ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร
2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจยั ใน  จัดให้มีทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ ในสาขาหรือหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อ
ต่างประเทศ
การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรในอนาคต
3) ทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยในด้านต่างๆ

 จัดให้มีทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านต่างๆ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ On-the-job
Training
จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้
นาเสนอในต่างประเทศ
จานวนผู้ได้รับทุนฝึกอบรม
และปฏิบตั ิงานวิจัยใน
ต่างประเทศ
จานวนผู้ได้รับทุนสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
หน้าที่ 15
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กลยุทธ์

โครงการ
รายละเอียด
4) หลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อ  จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
สนับสนุนการวิจัยการเกษตร

2.3 การบริ ห ารจั ด การทุ น 1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนทุน  จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั ได้แก่ การ
พัฒนาบุคลากรวิจัย
พัฒนาบุคลากรวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งสาหรับบุคลากรภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น
2) การติดตามและประเมินผลการให้  ติดตามและประเมินผลการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั
ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

ผลลัพธ์
1. จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ฝึกอบรม
จานวนกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุน
รายงานสรุปผลการให้ทุน
พัฒนาบุคลากรวิจยั

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ : รายละเอียดของโครงการ
กลยุทธ์
โครงการ
รายละเอียด
ผลลัพธ์
3.1 การพั ฒ นาศู น ย์ ก ลา ง 1) การจัดทามาตรฐานข้อมูลการวิจัย  รวบรวมข้อ มูล ด้า นการเกษตร ทั้ง ในส่วนของมหาวิ ทยาลั ยต่า งๆ หน่วยงานภาครั ฐ และ 1. มีระบบฐานข้อมูลด้าน
ข้อมูลงานวิจัยการเกษตร
การเกษตร
สถาบันวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการนาไปใช้วิเคราะห์ทิศทางของภาคเกษตรในอนาคต การเกษตรและการวิจัย
ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
หรือในแต่ละช่วงเวลาจากผลงานการศึกษาที่ได้ค้นพบ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การเชื่อมข้อมูลผลงานวิจยั
2) การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน จานวนชิ้นงานคลังข้อมูลด้าน
เ พื่ อ ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ภ า ค ประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาฐานข้อมูล ผ่านการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร การเกษตรและการวิจัย
การเกษตรด้วย ICT
การเกษตรจากหน่วยงานอื่น
และงานวิจัยด้านการเกษตรของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
3.2 การพั ฒ นาและบริ ห าร 1 ) ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ พิ่ ม จ า น ว น  เพิ่ ม จ านวนคลั ง ข้ อ มู ล ด้ า นการเกษตรและการวิ จั ย การเกษตร ทั้ ง จากในประเทศและ จานวนคลังข้อมูลด้าน
จั ด การข้ อ มู ล ด้ า นวิ จั ย
คลังข้อมูลด้านการเกษตรและการ ต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา Content ให้เอื้อต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการทั้งในระดับท้องถิ่น การเกษตรและการวิจัย
การเกษตร
วิจัยการเกษตร
การเกษตรเพิ่มขึ้น
และในระดับสากล โดยมีการพัฒนา content ต่าง ๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย
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3.3 การพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้าน
การเกษตรสูส่ าธารณะ

โครงการ
รายละเอียด
2) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล  รวบรวมโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่เสร็จสมบูรณ์จัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล และมีการจัดหมวดหมู่
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
โครงการวิจัยที่ง่ายต่อการค้นหา เช่น จัดหมวดหมู่ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (เชิงสาธารณะ เชิง
นโยบาย เชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกร ผู้บริโภค เชิงวิชาการ และ
อื่น ๆ) จั ด หมวดหมู่ ต ามกลุ่ มพื ช/ผลผลิต จัด หมวดหมู่ต ามสาขาอุ ตสาหกรรมที่ เ กี่ย วข้ อ ง
เป็นต้น
3) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้  ศึ ก ษาแนวทางและความเป็ น ไปได้ ใ นการใช้ ร ะบบ Big DATA โดยครอบคลุ ม ประเด็ น
ระบบ Big DATA และการพัฒนา ดังต่อไปนี้
และเพิ่ ม จ านวนคลั ง ข้ อ มู ล ด้ า น
1) การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดทิศทางการเกษตร
การเกษตรและการวิจัยการเกษตร
2) การจัดเตรียมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้ใน
ด้วยระบบ Big DATA
การจัดการด้าน Big DATA
3) ความเป็นไปได้และแผนการดาเนินงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 4
ของ สวก.
 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตรโดยใช้ ระบบ Big DATA สาหรับสินค้า
เกษตรกลุ่มสาคัญของ สวก. หากผลการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่า สวก. สามารถนาระบบ
Big DATA มาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ สวก.
1) การพัฒนาและจัดทาสื่อความรู้ด้าน  มีการพัฒนาและจัดทาสื่อความรู้ด้านการเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย โดยผ่านกระบวนการการ
การเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย (Ez- มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของ
knowledge)
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีการสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น เพื่อนามา
ประเมินและจัดทาสื่อความรู้ 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
และการวิ จั ย การเกษตรผ่ า นสื่ อ สวก. มีอยู่ รวมทั้งพัฒนา content ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เช่น จัดทา E-book จัดทา
สาธารณะต่าง ๆ ทุกช่องทาง
เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยไปยัง
ต่างประเทศ

ผลลัพธ์
1. มีระบบฐานข้อมูล
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
2. ร้อยละของโครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล
1. รายงานผลการศึกษาความ
เป็นไปได้
2. มี จ านวนคลั ง ข้ อ มู ล ด้ า น
การเกษตรและการวิ จั ย
การเกษตรเพิ่มขึ้น

จานวนสื่อความรู้ด้าน
การเกษตรเพิ่มขึ้น
จานวน Application
จานวนสื่อสาธารณะของ สวก.
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โครงการ
3.4 การสร้างภาพลักษณ์และ 1) การจัดทาแผนประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้
ประจาปี
เป็นที่รู้จัก
2) การจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

3) การจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ให้แก่สาธารณะชน

รายละเอียด
 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ประจาปี ครอบคลุมทั้งกิจกรรม ผลิตสิ่งพิมพ์ และของที่ระลึกเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้แก่สาธารณะ
ชน
 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งเน้นการเผยแพร่และถ่ายทอดให้ถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ การคัดเลือกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ สามารถประชาสัมพันธ์ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายของพันธกิจ สวก. ได้เป็นจานวนมาก โดยการเริ่มแนะนา สวก. และการ
บริการของ สวก. ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือในการส่งเสริม
การตลาดอื่น ๆ เพื่อที่จะเพิ่มการนาออกแสดง การเป็นข่าว และความน่าเชื่อถือขององค์กรให้
มากขึ้น
 จัดให้มีงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สาธารณะชน โดยมีการจัดงานสัมมนาทั้งใน
ส่วนกลางและในแต่ละภูมิภาค เนือ่ งจากผู้มีส่วนร่วมทางด้านการเกษตรนั้นกระจายอยู่ในทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ มิได้กระจุกอยู่เพียงแค่เมืองใหญ่ จึงควรอานวยความสะดวกให้ผู้มสี ่วนร่วม
สามารถเข้าถึงงานสัมมนาได้โดยสะดวกและง่ายที่สุด

4) การจัดทาสิ่งพิมพ์และของที่ระลึก
เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 จัดทาสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

5) การติดตามและประเมินผล
ภาพลักษณ์องค์กร

 ติดตามและประเมินผลด้านภาพลักษณ์องค์กร

ผลลัพธ์
แผนประชาสัมพันธ์ประจาปี
จานวนกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

1. จานวนงานสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่
สาธารณะชน
2. จานวนผู้เข้าร่วมงาน
สัมมนา
จานวนสิ่งพิมพ์และของที่
ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน
รายงานการติดตามและ
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
 ศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังของ สวก. และจัดทาแผนการบริหารอัตรากาลัง
บุคลากร สวก.
 การบริหารโครงการวิจัยโดยจาแนกกลุ่มงานย่อยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงสร้าง
องค์กรให้สนับสนุนการทางานตามพันธกิจ ซึ่งจะบริหารโครงการวิจยั โดยจาแนกตามประเภท
สินค้าและบริการ (อาทิ กลุ่มงานข้าว กลุ่มงานปาล์มน้ามัน เป็นต้น) และตามประเภทหน้าที่
(อาทิ กลุ่มงานการผลิต กลุม่ งานการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น)
2) การสรรหาบุคลากรทีม่ ีความรู้  ดาเนินการสรรหาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีการกาหนด
ความสามารถและ
โครงสร้างผลตอบแทน และความก้าวหน้าในตาแหน่งงานที่สามารถจูงใจผู้ที่มีความรู้
ประสบการณ์
ความสามารถให้เข้าร่วมทางานกับ สวก.
4.2 การบริ ห ารและพั ฒ นา 1) การเพิ่มขีดความสามารถของ  พัฒนาบุคลากร สวก. ให้ทางานอย่างมืออาชีพ มีสมรรถนะที่จาเป็นและสมรรถนะเสริมตาม
ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร
เกณฑ์ตาแหน่งของบุคลากรทั้งองค์กร และเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ Smart Officer
บุคลากรให้มีความเป็นมือ
ได้แก่ 1) มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ 2) มีความรู้ทางวิชากร นโยบาย และการบริหาร
อาชีพ (Smart Officer)
จัดการงาน/โครงการ รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอด 3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน 4) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 5) มุ่งนาเกษตรกรสู่
Green Economy และ Zero Waste Agriculture และ 6) มีความภาคภูมิใจในองค์กรและ
การปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อประชาชน
 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการคัดกรองและประเมินโครงการโดยสนับสนุนระบบ
การพิจารณา/อนุมัติโครงการที่อาศัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินและอนุมัตโิ ครงการ
รวมทั้งพัฒนาความสามารถของบุคลากร สวก. ในการพิจารณา/อนุมัติโครงการด้วย
2) การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า น  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่บุคลากรของ สวก.
การเกษตรแก่บุคลากร
- พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ กษ. ด้านการวิจัยการเกษตรและบทบาทของ สวก.
เพื่อสนับสนุนการทางานของทุกหน่วยงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการเกษตรที่จาเป็นให้แก่บุคลากรหลักด้านการ
บริหารโครงการวิจัย อาทิ องค์ความรู้ด้านการทาวิจัย องค์ความรู้ด้านสินค้าเกษตรที่เป็น
สินค้าหลักที่ สวก. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ผลลัพธ์
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โครงการ
รายละเอียด
ผลลัพธ์
3) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นต่ า ง ๆ ของบุ ค ลากร สวก. ทั้ งที่ เ ป็ น 1. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
เพื่อพัฒนาศัก ยภาพด้านต่า ง สมรรถนะหลักและสมรรถนะเสริม
ฝึกอบรม
ๆ ของบุคลากร สวก.
2. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ
4) การประชุมเพื่อบริหารงาน  ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบุ ค คลและคณะท างานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เสนอแนะและ จานวนครั้งการประชุม
บุคลากร
บริหารงานบุคคลของ สวก. ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด

4.3 การนาระบบคอมพิวเตอร์ 1) แผนการปรั บ ปรุ งระบบการ  ปรับระบบการทางานไปสู่การทางานลักษณะ Work Smart โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางานแบบ Work Smart
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ ลดจานวนเวลาการทางาน
มาใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การ
ลดขั้นตอนการทางาน เป็นต้น
ปฏิบัติงาน
 พัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล งานวิ จั ย สวก. ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ว น ใช้ งานได้ ทัน ท่ ว งที และเป็ น
ประโยชน์ในการตัดสินใจ
2) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ IT สาหรับงานวิจัย และระบบปฏิบัติงานทั่วไปของ สวก.
ความปลอดภัยของระบบ IT
เช่น การเชื่อมโยงระบบ ERP และ EMPS
4.4 การทบทวนแก้ไข
กฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มี
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

ระบบการท างานแบบ Work
Smart

ระบบ IT สาหรับงานวิจยั และ
ระบบปฏิบตั ิงานทั่วไปของ สวก.
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การทบทวนแก้ ไ ขกฎระเบี ย บ  มีการทบทวนแก้ไขกฎระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้มีความคล่องตัวใน 1. มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ สั ญ ญาที่ การปฏิบัติงาน
ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ สั ญ ญาที่
เกี่ ยวข้อ ง ให้ มีค วามคล่อ งตั วใน
เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคล่องตัว
การปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละความสาเร็จสะสมของ
การปรั บ ปรุ งแก้ไ ขกฎระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ สั ญ ญาที่
เกี่ยวข้อ ง ที่มีค วามจาเป็นของ
สานักงานเพิ่มขึ้น
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4.5 การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ 1) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ  จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี
และแผนงานตามนโยบาย
แผนงาน งบประมาณ และ  จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานของ สานักงาน ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดของ สวก.

ผลลัพธ์
1. แผนยุทธศาสตร์
2. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
ประจาปี
3. คารับรองการปฏิบตั ิงานของ
สวก.
2) การประชุ ม คณะกรรมการ  จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กษ. และดาเนินการผลักดันนโยบายด้านการวิจัย รายงานสรุ ป ความก้ า วหน้ า การ
ขับเคลื่อนงานวิจัย กษ. และ การเกษตรตามนโยบาย กษ.
ขับเคลื่อนงานวิจัยทุกครึ่งปี
คณะทางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.6 การติดตามและประเมินผล 1) การติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานของ สวก.
การดาเนินงานของ สวก.
4.7 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ 1) การพั ฒ นาระบบควบคุ ม
ดาเนินงานของ สวก.
กระบวนการท างานภายใน
และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของ สวก.
2) ก า ร จั ด ท า แ ล ะ บ ริ ห า ร
นิติกรรมสัญญา ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการฟ้องร้องคดี

 มีการวัดผลอย่ างต่อ เนื่อ ง และติ ดตามสารวจการเปลี่ยนแปลงในการดาเนิ นงาน รวมทั้ ง
ประเมินผลการดาเนินงานของ สวก.
 จัดทาแผนพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของ สวก.
 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

รายงานประจาปีการประเมินผล
การดาเนินงานของ สวก.
รายงานการพัฒ นาระบบควบคุ ม
ภายในและระบบบริ ห ารความ
เสี่ยงของ สวก.

 จัดทาสัญญาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
 บริหารนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย

ร้อยละความสาเร็จของการบริหาร
นิติกรรมสัญญา

3) การประชุ ม คณะกรรมการ  จัดระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมผูบ้ ริหารของ สวก. ให้มี
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาทิ การจัดทาวาระการประชุมให้แล้วเสร็จตามกาหนด
ผู้บริหารของ สวก.
การจัดทารายงานสรุปวาระการประชุมให้แล้วเสร็จตามกาหนด

วาระการประชุ ม /รายงานสรุ ป
วาระการประชุมถูกนาเสนอและ
พ ร้ อ ม ส า ห รั บ ก า ร น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้ทันตามกาหนด
4) การประชุมคณะอนุกรรมการ  จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยพิจารณาความถี่ในการ จานวนครั้งการประชุม
ตรวจสอบและประเมินผล
จัดการประชุมตามความเหมาะสม โดยอาจจัดให้มีการประชุม 1.5-2 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับ
ปริมาณเนื้อหาวาระการประชุมที่จะเสนอเป็นสาคัญ
5) การตรวจสอบภายใน
 ทาการประเมินระบบตรวจสอบภายในในปัจจุบัน และจัดทาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบ รายงานประจ าปี ก ารตรวจสอบ
ภายใน
ตรวจสอบภายในของ สวก.
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กลยุทธ์

4.8 การก าหนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ
ความยั่ ง ยื น ทางการเงิ น
และบริหารจั ดการเงินทุ น
ของ สวก. ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

โครงการ
รายละเอียด
6) การสารวจความพึงพอใจของ  จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทาการประเมินผล และจัดทาข้อเสนอเพื่อ
ผู้รับบริการและการปรับปรุง
การพัฒนาระบบการดาเนินงานและการให้บริการของ สวก.
7) การพัฒนาการให้บริการของ  เน้นการพัฒนา Smart Service โดยพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน (Workflow) และระบบการ
สวก. ให้เป็น Smart Service
ทางานภายในของ สวก. ให้เกิดความคล่องตัว มีการวางแผนการทางานล่วงหน้า โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ ทางานถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานภายในองค์กร
1) การจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อความ  จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อความมันคงทางการเงินของ สวก. โดยกาหนดแผนในการแสวงหาแหล่ง
มั่นคงทางการเงินของ สวก.
ทุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม และแผนการลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
2) การบริหารจัดการเงินกองทุน  จัดสรรเงินทุน สวก. ออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกทาการลงทุนผ่านช่องทางเงินฝาก ซึ่งเป็น
สวก. ผ่านช่องทางเงินฝาก
ทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่าทีส่ ุด แต่ก็ได้รับผลตอบแทนต่าทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทาง
และช่องทางอื่น ๆ ที่มี
ลงทุนอื่นๆ ขณะที่ช่องทางอื่นๆ ที่ความเสีย่ งสูงกว่า แต่ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่สูง
ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
กว่าเช่นเดียวกัน จึงควรมีการบริหารจัดการเงินกองทุนบางส่วนมาแสวงหาผลตอบแทนที่
สูงขึ้นภายใต้ความเสีย่ งที่ สวก. รับได้ โดยควรมีการทบทวนรูปแบบการลงทุนอย่างน้อยเป็น
รายไตรมาส
 ทั้งนี้ อาจต้องมีการมอบหมายกลุม่ งานให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุน
หรืออาจจัดจ้างหน่วยงาน/ที่ปรึกษาเพื่อทาการบริหารกองทุน
3) การจัดหาเงินทุนจากภายนอก  จัดทาแนวทางการจัดหาเงินทุนภายนอกเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อพันธกิจของ สวก. ซึ่งจะ
องค์กรเพื่อตอบสนองต่อพันธ
ช่วยลดการใช้งบประมาณของ สวก. และทาให้การบริหารด้านการเงินของ สวก.มีความ
กิจขององค์กร
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้มีการจัดหาเงินทุนภายนอก จานวน 2,000 ล้านบาทภายใน
5 ปี

ผลลัพธ์
รายงานผลการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ผลสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ในเกณฑ์ดี
แผนกลยุทธ์เพื่อความมั่นคง
ทางการเงินประจาปี
รายงานการบริหารจัดการ
เงินกองทุน สวก. รายไตรมาส

รายงานการจัดหาและบริหาร
จัดการเงินทุนภายนอกราย
ไตรมาส
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

1. การสนับสนุน
ทุนวิจัยด้าน
การเกษตร
อย่างมี
ประสิทธิผล

1.1 กาหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร

มีผลงานวิจัยเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

รายงานสรุปทิศทางภาค
ผู้วิจัยทั้งในประเทศ
การเกษตรในอนาคตในแต่ละปี และต่างประเทศ

1.2 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย
ของ สวก. และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
1.3 การบริหารจัดการโครงการวิจัย

สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตร จานวน 2,500
ล้านบาท

1.4 การสร้างและพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการ
วิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ

- จานวนหน่วยงานใน
เครือข่าย เพิ่มขึ้น อย่างน้อย
5 หน่วยงาน
- ร้อยละ 80 ของบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือที่
ดาเนินการอยู่ (Active) มี
การดาเนินกิจกรรม/
โครงการ
ผลงานวิจัยสามารถ ร้อยละของจานวนผลงานวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์ทุก
นาไปใช้ประโยชน์ ที่กลุ่มเป้าหมายนาไปใช้
กลุม่ (ผู้กาหนด
ได้ (ทั้งใน
ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
นโยบาย/ภาครัฐ/
เชิงนโยบาย
ภาคธุรกิจ (มุ่งเน้น
เชิงสาธารณะ และ
SMEs)/เกษตรกร
เชิงพาณิชย์)
และผู้บริโภค)

1.5 การผลักดันผลงานวิจยั สู่การนาไปใช้ประโยชน์
1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน
งานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด (ทั้งนักวิจัยที่
ผลิตผลงานวิจัย และภาคธุรกิจเข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี)
1.7 การบริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตาม
ผลกระทบจากการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 (7 กลยุทธ์ 21 โครงการ)

2560
0.01

2561
0.01

งบประมาณ (ล้านบาท)
2562
2563
2564
0.01
0.01
0.01

400.00

450.00

500.00

550.00

600.00

2,500.00

20.53

31.50

35.00

38.50

42.00

167.53

2.37

2.60

2.86

3.15

3.47

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

661.30

2,747.99

รวม 5 ปี
0.05

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

เป้าประสงค์

2. การพัฒนาและเพิ่ม 2.1 การสร้างบุคลากรด้านวิจัยการเกษตร 1. เพิ่มจานวนบุคลากรด้านวิจัย
ศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ใน
รุ่นใหม่
การเกษตร
การผลิ ตงานวิ จั ยที่ มี
2. มีเครือข่ายนักวิจัยการเกษตร
คุณภาพ
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพในด้ า นการ
วิจัยของบุคลากร กษ.
2.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
วิจัย
2.3 การบริหารจัดการทุนพัฒนาบุคลากร
วิจัย

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 (3 กลยุทธ์ 9 โครงการ)

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิจยั ใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
(ทุนการศึกษา/ทุนปฏิบัติการ
วิจัย)
- จานวนทุนพัฒนาบุคลากรด้าน
วิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ อย่าง
น้อย 10 ทุน/ปี
- มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้าน
การเกษตร

นักวิจยั
ด้านการเกษตร
(ทั้งใน กษ. และ
ภายนอก กษ.)

2560
5.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
5.50
6.05
6.66
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

ตัวชี้วดั

3. การบริหารจัดการ
และสื่อสารองค์
ความรู้ด้วย
นวัตกรรม
สารสนเทศ

3.1 การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจยั
การเกษตรด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ

1) ฐานข้อมูลด้านการเกษตร
เชิงลึก
2) เครือข่ายฐานข้อมูลที่
ครอบคลุม

1) จ านวนฐานข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ มี ก าร
เผยแพร่ เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 10 ฐาน
2) มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการวิ จั ย
การเกษตรที่เชื่อ มโยงกับ หน่ว ยงาน
ภายนอก
3) จ า นว นก า รอ้ า งอิ ง (Reference)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
4) จานวน IP ของการใช้ฐานข้อมูลด้าน
การเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
5) จานวนสื่อความรู้ด้านการเกษตรแบบ
เข้ า ใจง่ า ยที่ มี ก ารเผยแพร่ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างน้อย ปีละ 1 สื่อความรู้
ร้อยละ 80 ของจานวนกิจกรรม/งานตาม
แผนประชาสัมพันธ์ของ สวก.

3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล
ด้านวิจยั การเกษตร
3.3 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการเกษตรสู่สาธารณะ

3.4 การสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก

สวก. เป็นองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ( 4 กลยุทธ์ 13 โครงการ)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัย/ผู้ใช้
ประโยชน์ทุก
กลุ่ม

ผู้วิจัย/ผู้ใช้
ประโยชน์ทุก
กลุ่ม

2560
1.36

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
1.50
1.65
1.81
1.99

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

รวม 5 ปี
8.31

หน้าที่ 25

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

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

กลยุทธ์

4. การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศด้าน
การบริหารการวิจยั
การเกษตร

4.1 การกาหนดโครงสร้างอัตรากาลังและสรร
หาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
4.2 การบริหารและพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพ (Smart Officer)
4.3 การนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
4.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
4.5 การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตาม
นโยบาย
4.6 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของ สวก.
4.7 การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของ
สวก.

เป้าประสงค์
สวก. เป็นองค์กรผู้นา
ด้านการวิจัยการเกษตร
ที่มีบุคลากรมืออาชีพ
มีระบบงานที่ทันสมัย
มีความคล่องตัวสูง
มีกลยุทธ์การบริหาร
จัดการที่ดี และมีความ
มั่นคงทางการเงิน

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

1) มีแผนการบริหารจัดการ
องค์กร/
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อ คนในองค์กร
รองรับแผนยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงาน ฉบับที่ 4
2) มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1) มีระบบ e-Office ทีมี
ประสิทธิภาพ
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

งบประมาณ (ล้านบาท)
2562
2563
0.50
0.50

2560
1.60

2561
0.50

2564
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)

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
4.8 การกาหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยื นทาง
การเงิ น และบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ของ
สวก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั
 จั ดห า เ งิ น ทุ น จ า ก ห น่ ว ย งา น
ภ า ย น อ ก เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
พันธกิจขององค์กร จานวน 2,000
ล้านบาท
 มี ร ายได้ จ ากการบริ ห ารจั ด การ
สินทรัพย์ขององค์กร จานวน 150
ล้านบาท

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

กลุ่มเป้าหมาย

2560
-

2561
-

งบประมาณ (ล้านบาท)
2562
2563
-

15.06
503.36
61.15
564.51

17.75
573.79
67.27
641.06

21.78
638.80
73.99
712.79

18.41
697.12
81.39
778.51

2564
-

รวม 5 ปี
-

24.20
765.43
89.53
854.96

97.20
3,178.51
373.33
3,551.84

หน้าที่ 27

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

3. การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับที่ 3 และ
แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
เมื่อนายุทธศาสตร์การดาเนินงาน ฉบับที่ 3 มาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์การดาเนินงานฉบับที่ 4
พบว่า มีความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่า งยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับที่ 3 และแผน
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3
1. การสร้างงานวิจัย
เชิงรุก โดยเน้นวิจัย
เชิงพาณิชย์
สาธารณะ และ
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560-2564)
1. การสนับสนุนทุนวิจัยด้าน
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิผล

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ให้ ค วามส าคั ญ ในการก าหนดโจทย์ ก ารวิ จั ย
ที่ ต อบสนองช่ อ งว่ า งของห่ ว งโซ่ ง านวิ จั ย ด้ า น
การเกษตร และสนั บสนุ นวิ จั ยเพื่ อตอบสนอง
ภาคเกษตรระดั บ จุ ล ภาค (ทั้ ง ที่ เ ป็ น Mass
Production และ Niche Market) และ
ภาคเกษตรระดับมหภาค (ทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิง
นโยบายและสาธารณะ)

2. การพัฒนานักวิจัย
2. การพัฒนาและเพิ่ม
และเครือข่าย โดย
ศักยภาพนักวิจัยในการผลิต
เน้นบุคลากร
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะ
ต่อยอด

สร้างนักวิจัยใหม่ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่ อเพิ่มจานวนนักวิจัย ทั้งในเชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการ
สร้างเครือข่าย เพื่อให้มี Knowledge Transfer
เข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพ

3. การบริหารจัดการ
และสื่อสารองค์
ความรู้ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
ในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย

3. การบริหารจัดการและ
สื่อสารองค์ความรู้ด้วย
นวัตกรรมสารสนเทศ

ใช้นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและ
น าข้ อมู ล มาใช้ ใ ห้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด รวมทั้ ง
ส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่ ายฐานข้ อมู ลในระดั บ
สากล

4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ เพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

4. การพัฒนาองค์กรสู่ความ
พัฒนาระบบบริหารจั ดการเพื่ อเสริ มสมรรถนะ
เป็นเลิศด้านบริหารการวิจัย สาหรับการเป็นองค์กรชั้นนา โดยเน้นการพัฒนา
การเกษตร
บุคลากรทั้งด้านการประเมินโครงการ ความรู้ด้าน
การเกษตร การฝึกอบรมแบบ OJT และการพัฒนา
ระบบงานแบบ Work Smart
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