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ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 2 
 

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน และส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด Monitor ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  

องค์ประกอบการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 
1. ประสิทธิผล ประเมินกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งท่ีสอดคล้อกับยุทธศำสตร์ชำติแผน

แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ ฯลฯ โดยก ำหนดให้องค์กำรมหำชนเสนอตัวชี้วัด
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์กำรจัดต้ัง และองค์กำรมหำชนท่ีมีตัวชี้วัดมำตรฐำนสำกลในปีท่ีผ่ำนมำให้คง
เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง 

 องค์ประกอบท่ี 1 และ 2 น้ ำหนักรวมกันร้อยละ 50 
 ก ำหนดให้องค์กำรมหำชนเสนอตัวชี้วัดครอบคลุมวัตถุประสงค์กำรจัดต้ัง 
 องค์กำรมหำชนท่ีมีตัวชี้วัดมำตรฐำนสำกลในปีท่ีผ่ำนมำให้คงเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง 

2. การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเมินกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมนโยบำยส ำคัญหรือเร่งด่วนของ
รัฐบำลหรือภำรกิจท่ีรัฐมนตรีผู้รักษำกำรมอบหมำย  

ก ำหนดให้องค์กำรมหำชนเสนอตัวชี้วัดท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีผู้รักษำกำรจ ำนวน 1 ตัวชี้วัด   

3. ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภำพในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและนวัตกรรมกำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชน 

 ตัวชี้วัดบังคับ จ ำนวน 2 ตัว คือ  
      3.1 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรขององค์กำรมหำชน  
      3.2 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและนวัตกรรมกำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชน 

4. การตอบสนองต่อประชาชน ประเมินกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
และประเมินกำรเผยแพร่สำรสนเทศส ำคัญขององค์กำรมหำชนเพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ประชำสัมพันธ์ 
และแสดงควำมโปร่งใสให้สังคมสำมำรถตรวจสอบได้ผ่ำน Web Portal 

 ตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัวชี้วัด คือ 
      4.1 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชน 
      4.2 กำรเผยแพร่สำรสนเทศผ่ำน web portal  

5. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเมินบทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนในกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรมหำชนเพื่อก ำหนดทิศทำง
และนโยบำยกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนและกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
กำรจัดต้ังและตอบสนองต่อสภำพกำรณ์ปัจจุบันและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด คือ 
      5.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำด้ำนกำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวช้ีวัดที่แสดงผลกระทบ (Impact) จำกกำรด ำเนินงำนขององค์กำรมหำชนเพ่ือติดตำมควำมส ำเร็จขององค์กำรมหำชนเป็นรำยปี (Monitoring KPI) 

 

 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 3 
 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 
วัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎกีาจัดต้ัง ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนวิจัยกำรเกษตร  
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรดำ้นกำรวิจัยกำรเกษตร  
3. จัดให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำและเผยแพร่ข้อมลูและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตร  
4. ร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันอ่ืนของรัฐและเอกชนในกำรผลิตและพัฒนำงำนวจิัยและนักวิจยักำรเกษตรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
5. เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตรที่ได้จำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และพัฒนำ ตลอดจนกำรเช่ือมโยงกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ 
6. ส่งเสริมให้เกิดกจิกำรทำงวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดพิมพ์เอกสำร กำรจดัท ำสื่อโสตทัศน์ กำรสมัมนำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดนิทรรศกำร หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่

เกี่ยวกับกำรเผยแพรค่วำมรู้ในด้ำนกำรเกษตร 
 

วิสัยทัศน ์
 สวก. เป็นผู้น ำในกำรบริหำรกำรวจิัยกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็งของภำคกำรเกษตรอย่ำงยั่งยนื 
  
กลยุทธ ์

1. กำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2. กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพนักวิจยัในกำรผลิตงำนวิจัยที่มีคณุภำพ  
3. กำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำรองคค์วำมรู้ด้วยนวตักรรมสำรสนเทศ  
4. กำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศดำ้นกำรบริหำรกำรวจิัยกำรเกษตร 

 
 
 
 
 
 

 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 4 
 

สรุปตัวช้ีวัดของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 
1.  ประสิทธิผล ประเมินกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์กำรจัดต้ังท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ ฯลฯ โดยก ำหนดให้องค์กำรมหำชนเสนอ
ตัวชี้วัดครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์กำรจัดต้ัง และองค์กำรมหำชนท่ีมีตัวชี้วัดมำตรฐำนสำกลในปีท่ีผ่ำนมำ
ให้คงเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง 

1.1 ผลงำนวิจัยท่ี สวก. ให้ทุนไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
 1.1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ี สวก. ให้ทุนได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์  
 1.1.2 สัดส่วนงำนวิจัยท่ีใช้ประโยชน์เทียบกับงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จท้ังหมด  
1.2 ควำมส ำเร็จของกำรสนับสนุนทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัยตำมควำมต้องกำรเร่งด่วนภำยใต้แผนพัฒนำบุคลำกรวิจัย 

กษ. 
 1.2.1 จ ำนวนทุน   
 1.2.2 สัดส่วนผู้รับทุนน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในสำยงำนในช่วงเวลำท่ีก ำหนด เทียบกับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/เสร็จ

สิ้นกำรฝึกอบรมฯ 
1.3 จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำสู่ระบบศูนย์กลำงข้อมูลกำรวิจัยกำรเกษตรของประเทศ  

2.  การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเมินกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมนโยบำยส ำคัญหรือเร่งด่วนของ
รัฐบำลหรือภำรกิจท่ีรัฐมนตรีผู้รักษำกำรมอบหมำย  

2.1 กำรขับเคลื่อนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมตำมนโยบำย กษ.  

3.  ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภำพในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรตำมมติคณะรัฐมนตรี            
และประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและนวัตกรรมกำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชน 

3.1  3.1 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรขององค์กำรมหำชน  
3.2  3.2 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและนวัตกรรมกำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชน 

     3.2.1 กำรปรับเปลี่ยนกระบวนงำนบริกำรและกระบวนงำนภำยในมำใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับวุฒิภำวะ   
        รัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Maturity Model) 

     3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้เพ่ือลดภำระงบประมำณภำครัฐ  
4.  การตอบสนองต่อประชาชน ประเมินกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  

และประเมินกำรเผยแพร่สำรสนเทศส ำคัญขององค์กำรมหำชนเพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ประชำสัมพันธ์ 
และแสดงควำมโปร่งใสให้สังคมสำมำรถตรวจสอบได้ผ่ำน Web Portal 

4.1  4.1 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชน 
4.2  4.2 กำรเผยแพร่สำรสนเทศผ่ำน web portal  

5.  การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเมินบทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนในกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรมหำชนเพื่อก ำหนดทิศทำง
และนโยบำยกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนและกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
กำรจัดต้ังและตอบสนองต่อสภำพกำรณ์ปัจจุบันและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

5.1  5.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำด้ำนกำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 5 
 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
การจัดต้ังตามกฎหมาย 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

เกณฑ์การประเมิน / 
เง่ือนไข 

2560 2561 2562 
เป้าหมาย 

ขั้นต่ า 
 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน  

(75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง  

(100 คะแนน) 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ

งำนวิจัยกำรเกษตร  
4. ร่วมมือทำงวิชำกำรกับ

สถำบันกำรศึกษำหรือสถำบัน
อื่นของรัฐและเอกชนในกำร
ผลิตและพัฒนำงำนวิจัยและ
นักวิจัยกำรเกษตรทั้งใน  

6.   ส่งเสริมให้เกดิกิจกำรทำง
วิชำกำรเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น กำร
จัดพิมพ์เอกสำร กำรจดัท ำสื่อ
โสตทัศน์ กำรสัมมนำ กำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจดั
นิทรรศกำร หรือกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดท่ีเกีย่วกับ
กำรเผยแพร่ควำมรู้ในด้ำน
กำรเกษตรประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

1.1 ผลงำนวิจัยท่ี สวก. ให้ทุนไปสู่
กำรใช้ประโยชน ์

15        

1.1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ี  
สวก. ให้ทุนได้มีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ 
(โครงกำร/สัญญำ) 

(5) 51 76 82 82 88 94 นับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
เชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ 
และเชิงพำณิชย ์

1.1.2 ร้อยละงำนวิจยัที่ใช้
ประโยชน์เทียบกับ
งำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จ
ทั้งหมด  

(10) N/A 43.14 
(283/ 
656 

โครงกำร) 

53.83 
(365/ 
678 

โครงกำร) 

54.00 55.00 56.00 งำนวิจัย ณ สิ้นปี 2562 ซ่ึง
ใช้เป็นฐำนในกำรค ำนวณ
ตัวชี้วัดนี้ในป ี2563 = 819 
โครงกำร (สะสม) 
 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 6 
 

วัตถุประสงค์ 
การจัดต้ังตามกฎหมาย 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

เกณฑ์การประเมิน / 
เง่ือนไข 

2560 2561 2562 
เป้าหมาย 

ขั้นต่ า 
 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน  

(75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง  

(100 คะแนน) 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนำ

บุคลำกรด้ำนกำรวิจยั
กำรเกษตร  

1.2 ควำมส ำเรจ็ของกำรสนับสนุน
ทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัยตำม
ควำมต้องกำรเร่งด่วนภำยใต้
แผนพัฒนำบุคลำกรวิจัย กษ. 

15        

 
 

 
 
 
 
 

 

1.2.1 จ ำนวนทุน (ทุน/คน) (7) 41 50 63 63 71 80 ก ำหนดให้ทุนครบทั้ง 7 ด้ำน 
ได้แก่  
1) กำรปรับปรุงพันธุ ์ 
2) กำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ  
3) กำรจัดกำรสุขภำพ/กำร

ป้องกันโรค 
4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  
5) กำรจัดกำรหลังกำรเก็บ

เกี่ยว  
6) กำรจัดกำรกำรผลิต(เพื่อ

คุณภำพและมำตรฐำน 
7) กำรจัดกำรทรัพยำกร  

 1.2.2 ร้อยละผู้รับทุน/ผูร้ับ
กำรฝึกอบรมน ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์เทยีบ
กับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/
เสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม 

 

(8) N/A 80.43 
(37/46) 

82.00 
(41/50) 

82.00 83.50 85.00 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในป ี
2558-2562 และผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมปี 2561-2562 รวม
57 คน 
 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 7 
 

วัตถุประสงค์ 
การจัดต้ังตามกฎหมาย 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

เกณฑ์การประเมิน / 
เง่ือนไข 

2560 2561 2562 
เป้าหมาย 

ขั้นต่ า 
 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน  

(75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง  

(100 คะแนน) 
3. จัดให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 

วิจัย พัฒนำและเผยแพร่
ข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำน
กำรเกษตร  

5. เป็นศูนย์กลำงในกำร
ให้บริกำรข้อมลูและ
สำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตร
ที่ได้จำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิจัย และพัฒนำ ตลอดจน
กำรเช่ือมโยงกับ
สถำบันกำรศึกษำและ
หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ 

1.3 จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมีกำร 
     บูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลเข้ำ

สู่ระบบศูนย์กลำงข้อมลูกำร
วิจัยกำรเกษตรและประเทศ 
(หน่วยงำน) 

 

10 11 25 35 40 41 42  



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 8 
 

องค์ประกอบส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ 
 

2560 2561 2562 
เป้าหมาย 

ขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

2.1 กำรขับเคลื่อนผลงำนวิจยัและนวัตกรรมตำม
นโยบำย กษ (เรื่อง) 

10 N/A N/A N/A 2 3 4 รัฐมนตรี กษ. เห็นชอบตำมหนังสอื
ที่ สวก 1100/4925  

เมื่อวันท่ี 3 ตุลำคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 9 
 

องค์ประกอบส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
2560 2561 2562 เป้าหมายขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3.1 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรขององค์กำร
มหำชน 

5 12.51 7.26 5.92 - ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรไม่เกิน    

กรอบวงเงินรวมฯ
คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรไม่เกิน    

กรอบวงเงินรวมฯ
คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

และไม่สูงกว่ำ 
Growth เฉลี่ยของ

องค์กำรมหำชน 3 ป ี

ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ 

3.2 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและนวัตกรรม
กำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชน 

        

3.2.1 กำรปรับเปลี่ยนกระบวนงำนบริกำรและ
กระบวนงำนภำยในมำใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับวุฒภิำวะรัฐบำลดิจิทัล
(Digital Government Maturity 
Model) (ระบบ) 

15 - - - 3  4  5  กำรปรับเปลี่ยนกระบวนงำน
บริกำรและกระบวนงำน
ภำยในมำใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
ประกอบด้วย 
1) ระบบบรหิำรจดักำร

โครงกำรวิจัย 
Electronic Project 
Management 
System (EPMS) 

2) ระบบทุนพัฒนำ
บุคลำกรวิจยั People 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 10 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
2560 2561 2562 เป้าหมายขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

Development 
Management 
System (PDMS)  

3) ระบบ e-Payment 
4) ระบบ e-Meeting 
5) ระบบ e-Calendar 

3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรหำรำยไดเ้พื่อลด
ภำระงบประมำณภำครัฐ (ล้ำนบำท) 

5 - 118.66 54.81 40.00 42.08 44.15  

 

 

 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 11 
 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

องค์ประกอบที่  4 การตอบสนองต่อประชาชน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 2560 2561 2562 เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 
4.1 กำรเผยแพร่สำรสนเทศผำ่น web portal  5 - - - องค์กำรมหำชนส่ง

ข้อมูลส ำคญัมำยัง
ส ำนักงำน ก.พ.ร.ไม่

น้อยกว่ำ 4 ครั้ง 

องค์กำรมหำชนส่ง
ข้อมูลส ำคญัมำยัง
ส ำนักงำน ก.พ.ร.    

5-8 ครั้ง 

องค์กำรมหำชนส่ง
ข้อมูลส ำคญัมำยัง
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ตั้งแต่ 9 ครั้งข้ึนไป 

 

4.2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรให้บรกิำรของ
องค์กำรมหำชน 

5 - - - ร้อยละ 80 และ
ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินคุณภำพ 
ร้อยละ 50-74.99 

ร้อยละ 80 และ
ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินคุณภำพ 
ร้อยละ 75-89.99 

ร้อยละ 80 และ
ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินคุณภำพ 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

 

 

 

 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 12 
 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

องค์ประกอบที่  5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ 

2560 2561 2562 
5.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพฒันำด้ำนกำร

ควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร  
องค์กำรมหำชน 

15 - - - ผ่ำน  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 13 
 

 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด  

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

 
 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 14 
 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

ตัวชี้วัด รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิผล 
1.1  ผลงำนวิจัยท่ี สวก. ให้ทุนไปสู่กำรใช้

ประโยชน ์
1.1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ี สวก. ให้ทุนได้มี

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ (โครงกำร/
สัญญำ) 

1.1.2 ร้อยละงำนวิจัยท่ีใช้ประโยชน์เทียบกับ
งำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จทั้งหมด  

 

ค าอธิบาย 
1.1.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง จ ำนวนผลงำนวิจัยที่เกิดจำกโครงกำรวิจัยที่ สวก. ให้กำรสนับสนุน  ได้มีกำร

ด ำเนินกำรส่งเสรมิผลักดันให้เกิดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ และเชิงพำณิชย์ 
         1.1.2 ร้อยละงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จทั้งหมด หมำยถึง จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีเกดิจำกโครงกำรวิจยัที่ สวก. ให้กำรสนับสนุนได้
มีกำรด ำเนินกำรส่งเสริมผลักดันให้เกิดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ และเชิงพำณิชย์ เทียบกับจ ำนวนงำนวิจัยที่แล้ว
เสร็จทั้งหมดของ สวก. 
เกณฑ์การประเมิน 

นิยามการน าไปใช้ประโยชน์ 
เชิงนโยบาย 
กำรน ำองค์ควำมรู้จำกโครงกำรวิจัยที่ สวก. ให้กำรสนับสนุนไปเผยแพร่ ผลักดัน หรือส่งเสริมให้เกิดกำรน ำไปประกอบเป็นข้อมูลเพื่อกำรบริหำร          

กำรก ำหนดนโยบำย หรือกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำยทั้งของภำครัฐหรือภำคเอกชน 
เชิงสาธารณะ 
กำรน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีจำกโครงกำรวิจัยที่ สวก. ให้กำรสนับสนุนไปเผยแพร่ ผลักดัน ถ่ำยทอด หรือส่งเสริมให้เกิดกำรใช้งำนจริง                   

โดยไม่มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีนั้นไปใช้ 
เชิงพาณิชย ์
กำรน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีจำกโครงกำรวิจัยที่ สวก.  ให้กำรสนับสนุนไปส่งเสริมหรือพัฒนำให้เกิดกำรใช้งำนเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์        

ด้วยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนโดยมีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีนั้นไปใช้ 
ในกรณีกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หำกมีกำรอนุญำตใช้สิทธิมำกกว่ำ 1 รำย สำมำรถนับหน่วยเป็นสัญญำได้ 

เง่ือนไข :  นับเป็นผลงำนเมื่อ 
1. กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำยและเชิงสำธำรณะ จะนับเป็นผลงำนตำมตัวช้ีวัดดังกลำ่ว เมื่อมีกำรส่งมอบผลงำนวิจัยท่ีด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ ให้กับหน่วยงำนที่จะส่งเสรมิและผลักดันใหเ้กิดกำรใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
2. กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ จะนับเป็นผลงำนตำมตัวช้ีวัดดังกล่ำว เมื่อคณะกรรมกำรผู้มีอ ำนำจให้ควำมเห็นชอบผลกำรเจรจำ

อนุญำตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทำงปญัญำในโครงกำรวิจัยให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ 
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ตัวชี้วัด รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด 
1.2 ควำมส ำเรจ็ของกำรสนับสนุนทุนพัฒนำ

บุคลำกรวิจยัตำมควำมต้องกำรเร่งด่วน
ภำยใต้แผนพัฒนำบคุลำกรวิจัยของ กษ. 

1.2.1 จ ำนวนทุน (ทุน/คน) 
1.2.2 ร้อยละผู้รับทุน/ผูร้ับกำรฝึกอบรมน ำ

ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เทียบกับผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ/เสรจ็สิ้นกำรฝึกอบรม 

ค าอธิบาย 
กำรวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรสนับสนุนทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัยตำมควำมต้องกำรเร่งด่วนภำยใต้แผนพัฒนำบุคลำกรวิจัยของ กษ. จะเน้นกำรวัดผล

ส ำเร็จทั้งในด้ำนควำมต้องกำรเร่งด่วนดำ้นกำรเกษตร จ ำนวนทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัย และสัดส่วนผู้รับทุนน ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ในสำยงำนในช่วงเวลำที่ก ำหนด 
เทียบกับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/เสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมฯ ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 
1.2.1 จ านวนทุน หมำยถึง จ ำนวนทุน/คน ซึ่ง สวก. ให้กำรสนับสนุนทุนพัฒนำบุคลำกรวิจยัในปีงบประมำณ 2563 อำทิ 

     1)  ทุนกำรศึกษำปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ 70 ปี  
     2)  ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 
     3)  ทุนน ำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ  
     4)  ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศและโครงกำรพัฒนำทีมวิจัย 
     5)  ทุนกำรศึกษำปริญญำตรี “สืบสำน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” 

1.2.2 สัดส่วนผู้รับทุนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสายงานในช่วงเวลาที่ก าหนดเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ  
      หมำยถึง จ ำนวนผู้รับทุนท่ีน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในสำยงำนในช่วงเวลำที่ก ำหนด เทียบกับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/เสรจ็สิ้นกำรฝึกอบรมฯ 

เง่ือนไข :  นับเป็นผลงำนเมื่อ 
1. ได้รับกำรอนุมัตสินับสนุนทุนพัฒนำบุคลำกรจำกคณะกรรมกำรผู้มีอ ำนำจพิจำรณำทุน 
2. นับช่วงเวลำที่ก ำหนดส ำหรับผู้รับทุนที่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในสำยงำน คือ ระยะเวลำ 5 ปี ส ำหรบัทุนกำรศึกษำ และระยะเวลำ 2 ปี ส ำหรับทุน

ฝึกอบรมหรือปฏิบตัิงำนวิจัย ณ ตำ่งประเทศ 
3. ก ำหนดให้ทุนครบทั้ง 7 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรปรับปรุงพันธุ์ 2) กำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ 3) กำรจดักำรสุขภำพ/กำรป้องกันโรค 4) เทคโนโลยเีมลด็พันธ์ุ  

5) กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 6) กำรจัดกำรกำรผลิต (เพื่อคณุภำพและมำตรฐำน) 7) กำรจัดกำรทรัพยำกร   
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ตัวชี้วัด รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 
2.1 กำรขับเคลื่อนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมตำม

นโยบำย กษ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย 
กำรขับเคลื่อนผลงำนวิจยัและนวัตกรรมตำมนโยบำย กษ. อำทิ ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรยีนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลติ

สินค้ำเกษตร พัฒนำคุณภำพสินคำ้เกษตรสู่มำตรฐำน (GAP) เกษตรอินทรีย์ กำรส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ เป็นต้น 
นโยบาย กษ. งานวิจัยพร้อมขยายผลของ สวก. ในปี 2563 

1. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  1) โครงกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเมด็จำกทะลำยเปล่ำปำล์มน้ ำมันผสมขนไก่: กรณีศึกษำ  
ชุมชนบ้ำนกูเล็ง หมู่ 2 ต ำบลยี่งอ อ ำเภอยี่งอ จังหวัดนรำธิวำส 

2. การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร 

2) โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเพื่อผลติล ำไยนอกฤดูในพื้นที่ภำคเหนือของประเทศไทย  
ระยะที่ 1 

3) โครงกำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรปลูกกะหล่ ำปลี ในพ้ืนท่ีสูงจังหวัดตำก โดยกำรใช้ไสเ้ดือนฝอย 
ก ำจัดแมลงศัตรูพืชและกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน 

  4) โครงกำรพัฒนำกำรผลิตธัญพืชเมอืงหนำวเป็นพืชหลังนำเพื่อกำรสรำ้งรำยได้ให้แก่เกษตรกร 
ภำคเหนือตอนบน : กรณีศึกษำข้ำวสำร 

เง่ือนไข 
1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนผลงำนวิจัยและนวัฒกรรมตำมนโยบำย กษ. ของ สวก. 
2. กรณีที่เกดิปัจจัยภำยนอกท่ีไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพื่อกำรทบทวนค่ำเกณฑ์กำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำ

ข้อตกลงและประเมินผล 
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ตัวชี้วัด รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด 
องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพ 
3.1 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยดำ้นบุคลำกรขององค์กำร

มหำชน 
ค าอธิบาย 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรที่เป็นไปตำมสิทธิของบุคคล ได้แก ่
1) เงินเดือนและค่ำจ้ำง 
2) ค่ำสวสัดิกำร เช่น เงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตร ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำรักษำพยำบำลบุคคลในครอบครัว เงินประกันชีวิตและสุขภำพ ค่ำตรวจสุขภำพ

ประจ ำป ีเงินสมทบจ่ำยเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เงินสงเครำะห์กรณีถึงแก่กรรม ค่ำชดเชย เป็นต้น 
3) ค่ำตอบแทนผันแปรผู้อ ำนวยกำร 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน หมำยถึง วงเงินงบประมำณขององค์กำรมหำชนที่ได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนให้ใช้เพื่อ

ด ำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น ๆ ซึ่งอำจมีที่มำของเงินประกอบด้วย 
1) เงินอุดหนุน หมำยถึง เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีองค์กำรมหำชนได้รับกำรจัดสรรตำมพระรำชบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ โดยไมร่วมค่ำ

ครุภณัฑ ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง 
2) เงินทุน หมำยถึง ก ำไรสะสมตำมมำตรฐำนบัญช ีซึ่งได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรให้ใช้ในปีงบประมำณปัจจุบัน หรือหมำยถึง เงินรำยไดสุ้ทธิที่เหลือ

สะสมมำจนถึงปีงบประมำณก่อนหน้ำ ซึง่ได้รับอนมุัติจำกคณะกรรมกำรให้ใช้ในปีงบประมำณปัจจุบนั รวมกับเงินเหลือจ่ำยจำกปีงบประมำณที่แล้ว ซึ่งขอ
เปลี่ยนแปลงมำใช้ในปีงบประมำณปัจจุบัน 

หมำยเหต ุจ ำนวนเงินของ "เงินทุน" จะไม่รวมถึงจ ำนวนของ "เงินทุน" ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภณัฑห์รือสิ่งก่อสรำ้ง 
3) เงินรำยได ้หมำยถึง ประมำณกำรรำยได้ขององค์กำรมหำชนในปีงบประมำณนั้น ซึ่งปรำกฏตำมเอกสำรงบประมำณประจ ำป ีโดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท 

ได้แก ่(1) รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำธรรมเนยีมกำรให้บริกำร เป็นต้น และ (2) รำยได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝำก เงินค่ำปรับ และเงินบรจิำคต่ำงๆ 
หมำยเหต ุจ ำนวนเงินของ "เงินรำยได"้ จะไมร่วมถึงจ ำนวนของ "เงินรำยได"้ ทีข่ออนุมัติเพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง 

เกณฑ์การประเมิน 

                                                                       x 100 
งบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมแผนกำรใช้จำ่ยเงินประจำปี 

เง่ือนไข 
1. องค์กำรมหำชนกำรที่ไดร้ับกำรยกเว้นกรอบวงเงินค่ำใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกร จำก กพม. ให้ยกเลิกและตัดน้ ำหนักของตัวช้ีวัดนี ้

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 
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ตัวชี้วัด รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด 
3.2  ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน/ 

นวัฒกรรมกำรให้บริกำร 
3.2.1 กำรปรับเปลี่ยนกระบวนงำนบริกำร

และกระบวนงำนภำยในมำใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อยกระดับวุฒิ
ภำวะรัฐบำลดจิิทัล 

3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรหำรำยไดเ้พื่อลด
ภำระงบประมำณภำครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย 
3.2.1 กำรปรับเปลีย่นกระบวนงำนบริกำรและกระบวนงำนภำยในมำใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อยกระดับวุฒิภำวะรัฐบำลดิจิทลั ประกอบดว้ย 

ระบบ นิยาม 
1. ระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรวจิัย Electronic 

Project Management System (EPMS) 
ระบบท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนกำรยื่นขอ้เสนอโครงกำรวิจัย กำรบริหำร

จัดกำรโครงกำรวิจยั กำรตดิตำม กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และกำรรำยงำนกำรเงินตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบโครงกำร 

2. ระบบบทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัย People 
Development Management System 
(PDMS) 

ระบบท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทุนบุคลำกรวิจยั ตั้งแต่ขั้นตอนกำรสมัครขอรับทุน กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำในกำรหำสถำนศึกษำ กำรท ำสัญญำ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรศึกษำ 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำหลังส ำเรจ็กำรศึกษำ 

3. ระบบ e–Payment ระบบท่ีใช้ในกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส ์

4. ระบบ e–Meeting ระบบท่ีช่วยในกำรบรหิำรจดักำรเอกสำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส ์

5. ระบบ e–Calendar ระบบบรหิำรจดักำรนดัหมำยและแจ้งเตือนกำรประชุม 

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อมูลกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบดิจิทัล จ ำนวน 5 ระบบ 

ระบบ ปี 2562 ปี 2563 
1) ระบบ EPMS 1. ไม่รองรับกำรบริหำรโครงกำรวจิัยในลักษณะของแผนงำนที่มี

โครงกำรย่อยภำยใต้แผนงำน 
2. ไม่รองรับกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร

โครงกำรวิจัยไมเ่ป็นแบบ Online 100% 

1. สำมำรถบริหำรโครงกำรวิจัยในลักษณะของแผนงำนท่ีมี
โครงกำรย่อยภำยใต้แผนงำนได ้

2. ข้ันตอนกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรวิจัยเป็นแบบ Online 100% 

2) ระบบ PDMS 1. ไม่รองรับกำรเพิ่มประเภททุนใหม่  
2. ฐำนข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรวจิัยกับฐำนข้อมูลนักวิจัยยังไม่

เชื่อมโยงกัน 
 
 
 

1. รองรับกำรเพิ่มประเภททุนใหม ่
2. มีกำรเชื่อมโยงกันระหว่ำงฐำนขอ้มูลกำรพัฒนำบุคลำกรวจิัย

กับฐำนข้อมูลนักวิจัย 



      

                                                                                               
 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) - 19 
 

ตัวชี้วัด รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ ปี 2562 ปี 2563 
3)   e – Payment 1. ยังไม่มีระบบใช้งำน  

2. เบิกจ่ำยเงินโดยกำรเซ็นเช็ค  
1. มีระบบสำรสนเทศรองรับกำรจำ่ยเงินผ่ำนระบบ Corporate 

online โดยเจ้ำหนำ้ที่กำรเงิน สวก. จะท ำกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชขีองผู้รับเงินในทุกกรณีที่ขอเบิกเงิน ยกเว้น กำรจ่ำยเงิน
ให้กับบริษัท ห้ำงร้ำน นิติบุคคล 

4)   e – Meeting  1. ยังไม่มีระบบใช้งำน 
2. กำรประชุมตำ่งๆ มีกำรจัดท ำเอกสำรแจกในทีป่ระชุม 

1. มีระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรประชุมแบบ Online 100%  
2. มีกำรประชุมโดยใช้ระบบ e-Meeting 

5)   e – Calendar 1. ยังไม่มีระบบใช้งำน 
2. เชิญประชุมโดยน ำส่งหนังสือเชิญเป็นกระดำษ 

1. มีระบบบรหิำรจดักำรนดัหมำย จองห้องประชุม ท่ีสำมำรถ
แจ้งเตือนกำรนัดหมำยหรือกำรประชุม และสำมำรถ
ตรวจสอบกำรนัดหมำย ผ่ำนระบบ Online ได้จำก Smart 
Phone, iPad, Tablet ซึ่งเป็นกำรลดกระดำษ และลด
ขั้นตอนในกำรเชิญประชุม 

เง่ือนไข 
1. กรณีที่เกดิปัจจัยภำยนอกท่ีไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพื่อกำรทบทวนค่ำเกณฑ์กำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำ

ข้อตกลงและประเมินผล 
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ตัวชี้วัด รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด 
ค าอธิบาย 

3.2.2 ควำมสำมำรถทำงกำรหำรำยได้เพื่อลดภำระงบประมำณภำครัฐ หมำยถึง รำยรับค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก รำยรับจำก
ดอกเบี้ยเงินฝำก รำยรับจำกกำรอนุญำตให้สิทธิในผลงำนวิจัย เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก/ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน และรำยรับจำกกำรฝึกอบรม 
ส่งผลให้ประหยัดและมีเงินเหลือจำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนโดยไม่ลดเปำ้หมำยและประสิทธิภำพกำรด ำเนนิงำน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

รายการ 
2561 2562 2563 

แผน ผล แผน ผล ขั้นต่ า มาตรฐาน ขั้นสูง 

1. รำยรับคำ่บริหำรจัดกำรโครงกำรวจิัยจำกหน่วยงำน
ภำยนอก 

 63.55 - - - - - 

2. รำยรับจำกดอกเบี้ยเงินฝำก   23.92 14.48 24.65 19.00 19.50 20.00 
3. รำยรับจำกกำรอนุญำตใช้สิทธิในผลงำนวิจัย   16.05 16.86 8.59 7.50 8.00 8.50 

4. เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก/ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำน  

 12.90 13.55 20.07 12.00 13.00 14.00 

5. รำยรับจำกกำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ   2.24 2.35 1.50 1.50 1.58 1.65 
 รวม  118.50 133.15 62.45 69.01 40.00 42.08 44.15 

 
เง่ือนไข 

1. กรณีที่เกดิปัจจัยภำยนอกท่ีไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ข้ึนไป จะขอเสนอเพื่อกำรทบทวนค่ำเกณฑ์กำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำ
ข้อตกลงและประเมินผล 

 


