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คํานํา 
 

 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สวก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผน/
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณของ สวก. รายปีต่อไป 

จากแนวทางดังกล่าว สวก. ได้ทบทวนผลการดําเนินงานของ สวก. เพื่อกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของ สวก. ประจําปี
งบประมาณ 2563 ในการประชุมคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และจัดทําแผน 
ปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจําปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสํานักต่างๆ 
ภายใน สวก. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ได้กําหนดไว้ โดยแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ถูกจัดทําขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ สวก. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 – 2565) ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินองค์การมหาชนของ สวก. ตัวชี้วัดตามข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและ
พันธกิจซึ่งเป็นทิศทางการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งได้ระบุกรอบงบประมาณ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และกิจกรรมตามกลยุทธ์ของสํานักต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น  5 กลยุทธ์ 14 แผนงาน 56 กิจกรรม/โครงการ นอกจากนี้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้จะถูกนํามาใช้ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1  ความเป็นมา 

 ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรมหำชน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ 2546 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2546 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2562 โดยมีทุนประเดิมเพ่ือกำรสนับสนุนงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรเชิงพำณิชย์ เป็นวงเงินประมำณ 3 ,000 ล้ำนบำท วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง 
สวก. รวม 6 ข้อ ประกอบด้วย 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนวิจัยกำรเกษตร  
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร  
(3) จัดให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำและเผยแพร่ข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตร  
(4) ร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันอ่ืนของรัฐและเอกชนในกำรผลิตและพัฒนำงำนวิจัยและนักวิจัยกำรเกษตรทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ  
(5) เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตรที่ได้จำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำ ตลอดจนกำรเชื่อมโยงกับ

สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
(6) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทำงวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดพิมพ์เอกสำร กำรจัดท ำสื่อโสตทัศน์ กำรสัมมนำ กำรประชุมเชิง

ปฏิบัติกำร กำรจัดนิทรรศกำร หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดท่ีเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ควำมรู้ในด้ำนกำรเกษตร 
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1.2  โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
 
 
 
 
 
 
     หมายเหต ุต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 1 อัตรำ และระดับเชี่ยวชำญ 3 อตัรำ เป็นต ำแหน่งที่ไม่มีต ำแหน่งวำ่งมำรองรับ  

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร - 1  

1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน      
2. งานตรวจสอบโครงการ 

ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ – 16 
ผู้อ านวยการส านัก - 1 

1. งานยุทธศาสตร์ วางแผน และงบประมาณ 
2. งานติดตามและประเมินผล 

1. งานสนับสนุนการวิจยัด้านพืชสวน 

2. งานสนับสนุนการวิจยัด้านพืชไร ่
3. งานสนับสนุนการวิจยัด้านสัตว์เศรษฐกจิ 
4. งานสนับสนุนการวิจัยด้านอาหาร 
5. งานสนับสนุนการวิจัยด้านสมุนไพร 
6. งานสนับสนุนการวิจยัด้านทรัพยากร 
    การผลิตและโครงการพิเศษ 
7. งานบริหารท่ัวไป 

1. งานสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์องคก์ร 
2. งานบริหารคุณภาพ 
3. งานเลขานุการผู้บริหารและงานความรว่มมือ

ระหว่างองค์กร 
4. งานบริหารท่ัวไป 

 

1. งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
  และเชิงสาธารณะ  

2. งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
3. งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญา  
4. งานบริหารท่ัวไป 

1. งานบริหารทุนพัฒนาบุคลากรวจิัย 
2. งานพฒันาบุคลากรวิจยั 
3. งานบริหารท่ัวไป 

1. งานวจิัย พัฒนา ข้อมูล และสารสนเทศ 
ด้านการเกษตร  

2. งานเผยแพร่และจัดการความรู้ด้านการเกษตร        
3. งานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ       
4. งานบริหารท่ัวไป 

1. งานกฎหมายและระเบียบ 
2. งานนิติกรรมสัญญาและคดี 

1. งานบญัช ี
2. งานการเงิน 
3. งานพัสด ุ 
4. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. งานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป 

ส านักสนับสนุนงานวิจัย - 16 
ผู้อ านวยการส านัก - 1 

 

ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย  – 6 
ผู้อ านวยการส านัก - 1 

 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ - 9 
ผู้อ านวยการส านัก - 1 

 

ส านักผู้อ านวยการและส่ือสารองค์กร – 9 
ผู้อ านวยการส านัก - 1 

 

ส านักกฎหมาย - 3 
ผู้อ านวยการส านัก - 1 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน – 2 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 

 

ส านักนโยบายและแผน – 5  
ผู้อ านวยการส านัก - 1 

 

ส านักบริหาร - 14 
ผู้อ านวยการส านัก - 1 

 

รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร - 2 

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ฯ  (3) 

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ ฯ  (1) 

อัตราก าลัง  82 อัตรา ไม่รวมต าแหน่ง ผอ.สวก 1 อัตรา  
ต ำแหน่งเจ้ำหนำ้ที่เชี่ยวชำญพิเศษ 1 อตัรำ และต ำแหน่งเจ้ำหนำ้ที่เชี่ยวชำญ 3 อัตรำ 
ต าแหน่งระดบัเชีย่วชาญพิเศษ 1 อัตรา :  
เจ้ำหน้ำที่เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนวิเครำะหน์โยบำยและแผนงำนวิจยักำรเกษตร                                                  
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 3  อัตรา :  
- เจ้ำหน้ำที่เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนวิจัยกำรเกษตร                                                           
- เจ้ำหน้ำที่เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์และพัฒนำโครงกำรวิจัยสู่กำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ภำคกำรเกษตร                                           
- เจ้ำหน้ำที่เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์และพัฒนำบุคลำกรวิจัยกำรเกษตร                    

คณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

2



 
 

 อัตรากําลังของ สวก.   

ลําดับที ่ ผู้บริหาร/สาํนกั/กลุ่มงาน กรอบอัตรากําลัง อัตรากําลงับรรจุจริง 
อัตราว่าง

(อยู่ระหว่างสรรหา) 
1 ผู้อํานวยการ 1 1 -
2 ที่ปรึกษาสํานักงาน/ผู้เชี่ยวชาญ 5 3 2
3 รองผู้อํานวยการ 2 2 -
4 เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ - - -
5 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 -
6 สํานักผู้อํานวยการและสื่อสารองค์กร 9 9 -
7 สํานักสนับสนุนงานวิจัย 16 16 -
8 สํานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 16 16 -
9 สํานักพัฒนาบุคลากรวิจัย 6 6 -
10 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 9 -
11 สํานักบริหาร 14 13 1
12 สํานักนโยบายและแผน 5 5 -
13 สํานักกฎหมาย 3 3 -

รวมทั้งสิน้ 88 85 3

 หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ส่วนที่  2 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจําปีงบประมาณ 2564 กับนโยบาย 
และแผนตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจําปีงบประมาณ 2564 
โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  แผนปฏิบัติราชการของ สวก. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และ
แผน/นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านการเกษตร ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับ 1) เกี่ยวข้อง 4 ยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 
2.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) (แผนระดับ 2) เกี่ยวข้อง 8 ฉบับ จากทั้งหมด 23 ฉบับ  
2.2.1 แผนแม่บทฯ 3  การเกษตร 
2.2.2 แผนแม่บทฯ 8  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
2.2.3 แผนแม่บทฯ 16  เศรษฐกิจฐานราก 
2.2.4 แผนแม่บทฯ 18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 
2.2.5 แผนแม่บทฯ 19  การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 
2.2.6 แผนแม่บทฯ 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
2.2.7 แผนแม่บทฯ 21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.2.8 แผนแม่บทฯ 23  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับ 2) เกี่ยวข้อง 1 ด้าน จากทั้งหมด 12 ด้าน 
2.3.1 แผนปฏิรูปประเทศที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  

ประเด็นการปฏิรูปที่  2  ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (แผนระดับ 2) เกี่ยวข้อง 2 ยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ 

2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

2.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3) เกี่ยวข้อง 5 กลยุทธ์ จากทั้งหมด 5 กลยุทธ์  
2.5.1 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
2.5.2 กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
2.5.3 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
2.5.4 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
2.5.5 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2.6 นโยบายรัฐบาล  
2.6.1 นโยบายหลัก เกี่ยวข้อง 5 ด้าน จากทั้งหมด 12 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
  5.1.2 กํากับดูแลวินัยการเงินการคลัง 

 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
  5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green 

(BCG) Economy] 
  5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก 
  5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ 
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 5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
  5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง 

ปาล์มน้ํามัน อ้อย และข้าวโพด โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณ
แผ่นดินเกินสมควร 

  5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ 
  5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 
  5.3.6 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 
  5.3.7 ส่งเสริมการปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
  5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและ

ทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 
 5.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
  5.8.2 สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
  5.8.3 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

นโยบายที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  7.1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่  
  7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 
  7.1.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 
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นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
  8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําและความยากจน  
  8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 
  8.5.3 สร้างเครือข่ายการทําวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ 

 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 

 

นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม 
 9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย 
 

นโยบายที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหล่งน้ําชุมชน และทะเล 
 10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
 11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสําคัญต่อการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนให้

เป็นระบบดิจิทัล 
 11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
 11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทําทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2.6.2 นโยบายเร่งด่วน เกี่ยวข้อง 4 เรื่อง จากทั้งหมด 12 เรื่อง  
นโยบายที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
นโยบายที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
นโยบายที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
นโยบายที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

2.7 นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้อง 7 นโยบาย จากทั้งหมด 8 นโยบาย 
2.7.1 การบริหารจัดการแหล่งน้ําทั้งระบบ 
2.7.2 การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
2.7.3 การใช้ระบบตลาดนําการผลิต 
2.7.4 การลดต้นทุนการผลิต 
2.7.5 การจัดการประมงอย่างยั่งยืน 
2.7.6 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 
2.7.7 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

2.8 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เกี่ยวข้อง 4 แพลตฟอร์ม จากทั้งหมด  
4 แพลตฟอร์ม  
2.8.1 แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้ 
2.8.2 แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
2.8.3 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
2.8.4 แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา 
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2.9 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
2.9.1 กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้นโยบายรัฐบาล และนโยบาย ววน. อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.9.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
2.9.3 กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 
2.9.4 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐานความร่วมมือสู่ภูมิภาค 
2.9.5 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการทํางานเชิงรุกรูปแบบใหม่ 
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แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร ์และแผนระดบัตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏบิัติราชการของ สวก. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
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สรุปแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน สาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   (พ.ศ. 2561-2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

 

“ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” 
เป้าหมาย 

(1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
(2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
(1) พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ และการท่องเที่ยว 
(2) พัฒนาให้ประเทศสามารถยกระดับขึ้นเป็นมหาอํานาจทางการเกษตร (เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 

และเกษตรอัจฉริยะ) 
(3) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่ง

อนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น) 
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(5) การใช้พลังงานจากแหล่งที่มาที่ยั่งยืนอย่างเพียงพอสําหรับความต้องการใช้ในอนาคต  
(6) สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนํา

ของโลก เพื่อสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน สาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง 

“ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม” 
เป้าหมาย 

(1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  
(2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
(3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง   
(1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชน

ท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร 
(2) พัฒนากลไกเฉพาะในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึง ฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(3) เพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม ยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 
 

“ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
เป้าหมาย 

(1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
(2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน สาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง 

“ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ”
เป้าหมาย 

(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส 

(2) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็นทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

“ประเด็นที่ 3 การเกษตร”
เป้าหมาย 

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
(2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  
(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

- สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
(2) เกษตรปลอดภัย 

- สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
- ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน สาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง 

(3) เกษตรชีวภาพ
- สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ 
- วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตําบลเพิ่มขึ้น 

(4) เกษตรแปรรูป 
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

(5) เกษตรอัจฉริยะ 
- สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
- ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

(6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
- ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
- สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ กษ. มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน 

 

“ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่” 
เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  
แผนย่อยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 

(1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
- การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

(2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
- สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
- มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 
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“ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก”
เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง  
แผนย่อยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 

(1) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 

(2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
- ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

“ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน” 
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
แผนย่อยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังนี้ 

(1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
- พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

(2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
- ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น 

(3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

(4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค่ามาตรฐานสากล 
- คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน แหล่งน้ําใต้ดิน และแหล่งน้ําทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและกากอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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“ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ”
เป้าหมาย    

(1) ความมั่นคงด้านน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น 
(2) ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้ําอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ํา 
(3) แม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี   

แผนย่อยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 
(1)  การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ 

-  ระดับความมั่นคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5) 
-  ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ําเพิ่มขึ้น 

(2)  เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
-  ระดับความมั่นคงด้านน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
-  ผลิตภาพจากการใช้น้ําเพิ่มขึ้น 

 

“ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ” 
เป้าหมาย  

(1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2) ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้ 
(1) การพัฒนาบริการประชาชน 

- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
(2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

- หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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(3) การปรับสมดุลภาครัฐ
- เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
- ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

(5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 

 

“ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
เป้าหมาย  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1 แผนย่อย ดังนี้ 

(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

“ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม“ 
เป้าหมาย   

(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
(2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเภทเพิ่มขึ้น 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังนี้ 
(1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 
- วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น  

(2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
- คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

เชิงสังคม 
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(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
- การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

(4) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
- สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 
 

3. แผนปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศที่ 6 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประเด็นย่อยที่ 2.1 จัดทําแผนการวิจัยและสนับสนุนการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
(2) สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย และนวัตกรรมโดยจัดงบประมาณตามวาระการวิจัย ในส่วนของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ให้ครอบคลุมทั้งงานวิจัยพื้นฐานและอนุกรมวิธาน งานวิจัย ระบบนิเวศระยะยาว งานวิจัยเชิงลึกการประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจ  
การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12   
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

“ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม”  
เป้าหมาย     

(1) เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
(2) เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ

บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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5. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เป้าหมาย  

(1) เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

(2) การทําประมงของไทยเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศว่าการทําประมงของไทยไม่ได้มาจาก IUU  
(3) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น  
(4) ศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยเพิ่มขึ้น  
(5) ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศมีการจัดทําและขยายผลโครงการในพระราชดําริ  
(6) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ

มาตรฐานเพิ่มขึ้น  
(7) การขยายตัวของสถาบันเกษตรกรในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  
(8) เตรียมพร้อมประชากรสูงวัยในภาคเกษตรเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(9) กลุ่มประชากรภาคเกษตรที่มีรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
(10) เกษตรกรได้รับการคุ้มครองการทําเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 

 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
เป้าหมาย  

(1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
(2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
(3) เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
(4) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
(5) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น  
(6) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
(7) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
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(8) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น 
(9) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง  
(10) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(11) การลงทุนภาคเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น  
(12) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
เป้าหมาย  

(1) มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ตลอดจนวิจัยต่อยอดเชิงสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร  

(2) สถาบันเกษตรกรมีการใช้นวัตกรรมเพิ่มขึ้น  
(3) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
(4) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าหมาย 

(1) ระดับความมั่นคงด้านน้ําสําหรับการเกษตร / ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ําเพิ่มขึ้น  
(2) ผลิตภาพจากการใช้น้ําของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
(3) การผลิตของภาคเกษตรมีความยั่งยืน  
(4) ความยั่งยืนของภาคเกษตร  
(5) คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน และแหล่งน้ําทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
(6) คุณภาพอากาศ อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย  
(7) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
(8) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น  
(9) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยลดลง  
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(10) ภาคเกษตรไทยสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศไทย 
(11) ภาคเกษตรไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติเกี่ยวกับด้านการเกษตร และ สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกําหนด

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  

(1) ป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์   
(2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น (จํานวนงานบริการ) 
(3) บริการของหน่วยงานสังกัด กษ. มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(4) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(5) หน่วยงานสังกัด กษ. มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
(6) บุคลากร กษ. มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต   
(7) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง   
(8) บุคลากร กษ. ยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อเกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ   
(9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

 

6. นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน 
“มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”  

 

 รัฐบาลได้กําหนดกรอบนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) นโยบายหลัก 

1.1) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย : พัฒนาภาคเกษตร  
1.1.1) รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์ม 

อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร 
จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภค
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อย่างเป็นธรรม การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอํานวยความสะดวกทางการค้า 
และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

1.1.2) ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิเมล็ดพันธุ์ พื้นที่
เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหล่งน้ํา และระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ํา การลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้ 
รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพื้นที่และ
ความต้องการของตลาด นําระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และ
ส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้
เหมาะสมกับพื้นที่ 

1.1.3) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่มทักษะการประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและฐาน
การตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ 
เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 

1.1.4) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็น
ที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัย 

1.1.5) ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทํากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการทําการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ้ําซาก โดยกําหนดเขตพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) 
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1.1.6) ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านการปลูกบํารุงรักษา ดูแล และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

1.1.7) ส่งเสริมการทําปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการตลาดวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พื้นบ้าน 
อาทิ โคเนื้อ แพะและแกะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่
ตลาดโลก 

1.1.8) ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากร
ทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขีดความสามารถการทําประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพื้นบ้านและเชิง
พาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุนการทําประมง ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพื้นที่ และเร่ง
พัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ รวมถึงการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาใน
การแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง 

1.2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย : วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
1.2.1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้น

การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา สร้างโอกาสสําหรับผู้ด้อยโอกาส 
และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความ
เหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่าง
ครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.2.2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กําหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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1.2.3) สร้างเครือข่ายการทําวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา  
ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้า
โลก ส่งเสริมกระบวนการการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็น
ระบบเปิด และมีการบูรณาการการทํางานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

 

2) นโยบายเร่งด่วน 
2.1) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ําและคุณภาพของดิน

ตาม Agri-Map กําหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ ข้าว 
ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ สง่เสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทาง
การเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบ
แบ่งปันผลกําไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทาง
การเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนําไปสู่การลด ละ เลิกการ
ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์
ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร
ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดย
กําหนดกลไกการดําเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 

2.2) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่
ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผา่นแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้าง
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ผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

7. นโยบายสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยยึด
หลักบูรณาการการทํางานร่วมกัน และดําเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน รวมถึงการเตรียมมาตรการรับมือ 
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบกับเกษตรกรและประชาชนโดยตรง สวก. ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย 
และการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านกลไกประชารัฐ พร้อมทั้งผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 นโยบาย ประกอบด้วย 

1) การบริหารจัดการแหล่งน้ําทั้งระบบ  
2) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
3) การใช้ระบบตลาดนําการผลิต 
4) การลดต้นทุนการผลิต 
5) การจัดการประมงอย่างยั่งยืน 
6) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 
7) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

8. นโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570 

กําหนดแนวทาง ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม โดยมุ่งเน้นการปฏิรูประบบงบประมาณ ววน. เป็นลักษณะ Multiyear และ Block Grant
แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้  

โปรแกรม 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ  
โปรแกรม 2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
โปรแกรม 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต  
โปรแกรม 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)  
โปรแกรม 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
โปรแกรม 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สําคัญ  

แพลตฟอร์ม 2  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
โปรแกรม 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร  
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โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย
โปรแกรม 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

แพลตฟอร์ม 3  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ  
โปรแกรม 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม  
โปรแกรม 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ  

แพลตฟอร์ม 4  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา 
โปรแกรม 13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
โปรแกรม 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยํา 
โปรแกรม 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

อื่นๆ  
โปรแกรม 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Reinventing Universities & Research Institutes) 
โปรแกรม 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ 

9. แผนปฏิบัติราชการของ สวก. 
ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

วิสัยทัศน์    
“สวก. เป็นผู้นําในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” 

 

พันธกิจ  (1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยการเกษตร 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 

 

เป้าประสงค์ (1) ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น 
(2) พัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพเพิ่มขึ้น 
(3) มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
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กลยุทธ์/แผนงาน
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้นโยบายรัฐบาล และนโยบาย ววน. อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้ 
1.1 แผนงานสนับสนนุทุนโครงการวิจัยที่มีศักยภาพและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
1.2 แผนงานบริหารจัดการทุนโครงการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
1.3 แผนงานผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 
2.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรวิจยัด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
2.2 แผนงานพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
2.3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
2.4 แผนงานบริหารจัดการทุนพัฒนากําลังคนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 
3.1 แผนงานพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 
3.2 แผนงานสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐานความร่วมมือสู่ภูมิภาค ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้ 
4.1 แผนงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานวิจัยและผลักดันผลงานวิจัยสู่ภูมิภาค 
4.2 แผนงานการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
4.3 แผนงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนของ สวก. 

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการทํางานเชิงรุกรูปแบบใหม่  
ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 
5.1 แผนงานการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
5.2 แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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โดยภาพรวมกรอบการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา สรปุได้คือ 
1) กรอบการพัฒนาในระยะยาว:  แนวนโยบายการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” 

ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” มีรูปแบบการพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่อง โดยจัดลําดับนโยบายให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศและประชาชน สามารถจําแนกได้เป็น 2 กรอบหลัก ได้แก่ 

1.1) กรอบประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ (Issues for Development) ได้แก่  
(1)  ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นโดยอาศัยการวิจัยและพัฒนา  
(2)  การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3)  ความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ที่พอเพียงกับการดํารงชีวิต 
(4)  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัทางสังคม  

1.2) กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) ได้แก่ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2) แนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาล:  ในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เพื่ออนาคต (New Engines of Growth) ที่สําคัญ คือ การแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้าน “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” ให้เป็นความได้เปรียบในเชิง
แข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร  พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) 
Economy] โดยนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิต
สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น รวมทั้งเน้นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในด้านต่างๆ อาทิ ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
และลดการใช้แรงงาน เป็นต้น 
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ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

          สวก. ได้จัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของสํานักต่างๆ ภายใน 
สวก. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้งใช้ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ 
สวก. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 

 

3.1  นโยบายและเป้าหมายการดําเนินงานของ สวก. ปงีบประมาณ 2564 
สวก. ได้นําสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของ สวก. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง มาเป็นหลักการสําคัญในการ

กําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จ ประจําปีงบประมาณ 2564 สามารถสรุปได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 

1) การยึดถือการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นสําคัญ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการ
บริหารงาน และให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการทํางานอย่างโปร่งใส ปราศจากการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ 

 

2) การบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้นโยบายรัฐบาล และนโยบาย ววน. อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.1) กําหนดเป้าหมายการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2564 จํานวน 585.0000 ล้านบาท โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่มีศักยภาพและ

ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKRs) ระดับประเทศตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 (อววน.) และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 
ดังนี้ แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร แพลตฟอร์ม 3 การ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ และโปรแกรมที่ 17 การ
แก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ และจัดทําเป็นแผนงานและกรอบงบประมาณส่งให้กับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รวบรวมเป็น
งบประมาณของกองทุน ววน. ของประเทศต่อไป 
  ในปีงบประมาณ 2564  สวก. กําหนดกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยหลักประกอบด้วย 6 กรอบวิจัย ได้แก่  

กรอบวิจัยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
กรอบวิจัยที่ 2 การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร 
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กรอบวิจัยที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 
กรอบวิจัยที่ 4 เกษตรสมัยใหม่ 
กรอบวิจัยที่ 5 เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
กรอบวิจัยที่ 6 สมุนไพรไทย 

2.2) บริหารจัดการทุนโครงการวิจัย มุ่งเน้นการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

2.3) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย สาธารณะ และพาณิชย์ โดยให้
ความสําคัญกับการผลักดันงานวิจัยสู่พื้นที่ (Area Based) ผ่านกิจกรรมต่างๆ จัด Policy Forum / สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และ
ส่งมอบผลงานวิจัย เปิดตัวเทคโนโลยี และเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 97 โครงการ/สัญญา อาทิ 

2.3.1) เชิงนโยบาย จัด Policy Forum / สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องปาล์มน้ํามัน โครงการ “การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ํามันฟีนอลจากลิกนินที่แยกได้จากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ํามัน”  

2.3.2) เชิงสาธารณะ จัดอบรม / สัมมนา / เปิดตัวเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าว โครงการ “การพัฒนา
รูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร ปีที่ 1 2 และ 3” ขยายผลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี สกลนคร และสุรินทร์ โครงการ “การพัฒนารูปแบบการผลิต
ข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปีที่ 1 2 และ 3” ขยายผลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และบุรีรัมย์ โครงการ 
“การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการโดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 
(ปีที่ 1 และ 2)” ขยายผลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ และโครงการ “ชีววิทยาและนิเวศวิทยาเพื่อคาดการณ์การแพร่ระบาดของแมลงหล่า 
(Scotinophara coarctata (Fabricious)) (ปีที่ 1 และ 2)” ขยายผลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช 

2.3.3) เชิงเชิงพาณิชย์ เปิดตัวเทคโนโลยี และเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง อาหารและอาหารเสริมสุขภาพ เช่น 
โครงการ “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านไทย ผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับกลุ่มเฉพาะ และผลิตภัณฑ์อาหารจากวัสดุอาหารผลพลอยได้ ให้มีมูลค่าเพิ่ม
และมีความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคและการค้า” และโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือของหน่อไม้ตัดแต่ง” และโครงการ “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์สําหรับผู้สูงอายุ: การเสริมฤทธิ์กันของสารประกอบฟีนอลิคและการทํางานของโพรไบโอติกส์”  
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2.4) การประเมินมูลค่าผลกระทบจากการดําเนินงานของ สวก. เป้าหมายมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนร่วมใน
ห่วงโซ่การผลิตสินค้า ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้า และผู้จําหน่ายสินค้า 2.4 เท่าของกรอบงบประมาณประจําปี 2564 (1,970 ล้านบาท) 

3) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
3.1) การส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ

ทรงครองราชย์ 70 ปี ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ป.โท/ป.เอก) 
3.2) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยผู้มีความโดดเด่นทาง

การเกษตร (Outstanding Research) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย ทุนนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  
3.3) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาทิ ทุนปริญญาตรี “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่  
3.4) การบริหารจัดการทุนพัฒนากําลังคนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีการติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของผู้รับทุน 

และการติดตามความก้าวหน้าหลังสําเร็จการศึกษาของผู้รับทุน และผู้รับทุนสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสายงาน หรือสามารถต่อยอดการทํางานเดิมให้ดียิ่งขึ้นได้ 
 

สรุปการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกําลงัคนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

โครงการ จํานวนทุน/หลกัสูตร
1. ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี 10
2. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ป.โท/ป.เอก) 75
3. พัฒนาบุคลากรวิจัยผู้มีความโดดเด่นทางการเกษตร (Outstanding Research) 5
4. ทุนปริญญาตรี “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 30
5. โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพือ่พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ 60
6. ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย 15
7. ทุนนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 12
8. การจัดฝึกอบรม 10

รวม 217
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4) การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 
4.1) การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบศูนย์กลาง

ข้อมูลด้านการวิจัยการเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลวิจัยหรือองค์ความรู้ด้านการเกษตรสะสม 45 หน่วยงาน และพัฒนา 
Application โดยนําระบบ Data Analytic มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานของระบบได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และการเข้าใช้บริการของ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานความรู้เกษตรต่างๆ จํานวน IP หรือจํานวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร และ
ฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ จํานวน 1,050,000 IP และสัดส่วนจํานวน IP ของผู้ใช้บริการนานกว่า 30 วินาที เทียบกับจํานวน IP หรือจํานวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการ
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 10 (105,000 IP) 

4.2) การสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  1) ช่องทางสื่อ (Media) ที่ได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 12 ช่องทาง  2) การผลิตวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานผ่านระบบโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค และกํากับดูแลช่อง ยูทูปชาแนล สวก. ยูทูปชาแนล เกษตรก้าวไกล
รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่างๆ ของ สวก. มีผู้เข้าชม 120,000 ครั้ง รวม 3,000 คน  3) Facebook Fanpage (แฟนเพจ สวก. /เกษตรก้าวไกล) และ 
Line LAP มีผู้เช้าชม รวม 60,000 ราย และ  4) การประชาสัมพันธ์ผ่าน SEO โดยการรักษาอันดับที่เกี่ยวข้องกับ สวก. ให้ติดอันดับ 10 คีย์เวิร์ดที่ค้นหามากที่สุด และ
จัดทําคําค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของ สวก. 5 คําค้นหา 

5) การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐานความร่วมมือสู่ภูมิภาค 
5.1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อบริหารการวิจัยหรือ Node ในระดับภูมิภาค จํานวน 6 เครือข่าย 
5.2) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศผ่าน MOU กับหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสําคัญอย่างยิ่ง 

เป็นหนทางที่จะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของ สวก. ได้เป็นอย่างดี  
5.3) การศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนของ สวก. ในการสร้างพันธมิตร (Strategic Partners)  สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุก

ระดับตั้งแต่ระดับ Start up หรือ SMEs จนถึงระดับผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อขยายฐานการทํางานของ สวก. การมองไปถึงการ
สร้างเครือข่ายในระดับอาเซียน และการเชื่อมโยงพันธมิตรในระดับนโยบาย 

6) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการทํางานเชิงรุกรูปแบบใหม่ 
6.1) การปรับเปลี่ยนกระบวนงานบริการและกระบวนงานภายในมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับวุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Maturity Model) โดยในปีงบประมาณ 2564 จะดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุง จํานวน 10 ระบบ คือ 1) ARDA e-Service สําหรับผู้บริหาร 2) ERP  3) e-Contract  
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4) e-Monitoring/Report  5) e-Meeting 6) e-HR 7) e-Signature  8) e-Budget Management  9) Workflow Management และ 10) e-Risk Management & 
Internal Control  

6.2) การจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศ 1 ฉบับ การทบทวนกระบวนงาน Business Process Re-Engineering (BPR) 1 กระบวนการ และการ
จัดทําระบบคุณภาพของกระบวนการ ISO27001 และ ISO9001 

6.3) การดําเนินงานด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร ทบทวนและปรับปรุงกฏระเบียบองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่ สวก. ทุกคน ต้องรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แนะนําให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 

6.4) ด้านการพัฒนาบุคลากร สวก. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร สวก. สู่ความเป็นมืออาชีพ โดยการพัฒนา Smart Officer เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ภายในของ สวก. ให้เกิดความคล่องตัว มีการวางแผนการทํางานล่วงหน้า มีการนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
เชิงคุณภาพ ทํางานถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภายในองค์กร 
 

3.2 กรอบการสนับสนุนทุนวจิัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ในปีงบประมาณ 2564 สวก. กําหนดกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยหลัก ประกอบด้วย 6 กรอบวิจัย ได้แก่ 
 

กรอบการวิจัย 
กรอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

กรอบการวิจัยย่อย 
ความเชื่อมโยงกับแผน ววน.

แพลตฟอร์ม โปรแกรม OKRs

1. การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรใน
การรักษาและป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

138 1.1 การวิจัยและพัฒนาหลักการรักษาโรค
อุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

1.2 การวิจัยประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของสมุนไพรในการรักษา

- 17. การแก้ปัญหา
วิกฤติของประเทศ

O17.1 ประเทศไทยมี Resilience ต่อภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่ 

KR 17.1.1 มีความรู้สาธารณะเกี่ยวกับปัญหา
และการจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติ
อย่างเป็นระบบ และถูกปลูกฝังอยู่ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 
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กรอบการวิจัย 
กรอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

กรอบการวิจัยย่อย 
ความเชื่อมโยงกับแผน ววน.

แพลตฟอร์ม โปรแกรม OKRs

โรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

1.3 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของ
สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรค
อุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

KR 17.1.2 ได้ฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลเพื่อการ
จัดการภาวะวิกฤติและหลังภาวะ
วิกฤติ 

2. การแก้ปัญหาภัยแล้ง
ภาคการเกษตร 

190 2.1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อคัดเลือกหรือ
ปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มี
ศักยภาพทนแล้งและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต
และเทคโนโลยีการจัดการทาง
การเกษตร เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหา
ภาวะภัยแล้งในภาคการเกษตร 

2.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการ
พยากรณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

2.4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้แนว
ทางการบริหารจัดการน้ําแล้งภาค
การเกษตร 

 

2. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของ
สังคม 

7. โจทย์ท้าทายด้าน
ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม และ
การเกษตร 

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
จัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสาํคัญ
ของประเทศ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม และบรรลุเปา้หมายอย่าง
ยั่งยืน 

KR2.7.3 ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจาก
การขาดแคลนน้ําและอุทกภัยลง 
ร้อยละ 50 

KR2.7.4 อัตราผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 
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กรอบการวิจัย 
กรอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

กรอบการวิจัยย่อย 
ความเชื่อมโยงกับแผน ววน.

แพลตฟอร์ม โปรแกรม OKRs

3. ความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย 

95 3.1 ด้านความมั่นคงอาหาร
3.2 ด้านการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร 

3.3 ด้านอาหารศึกษา 
3.4 ด้านการบริหารจัดการ 

2. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของ
สังคม 

7. โจทย์ท้าทายด้าน
ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม และ
การเกษตร 

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
จัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสําคัญ
ของประเทศ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมาย
อย่างยั่งยืน 

KR 2.7.1 ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อปี 
ลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อ
ปี และเพิ่มอัตรา การนําขยะ จาก
ทุกกระบวนการกลับมาใช้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี 

KR 2.7.4 อัตราผลิตภาพการผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 

4. เกษตรสมัยใหม่ 57 4.1 การวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและ
สัตว์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4.2 การเกษตรแม่นยําสูง (Precision 
Agriculture) 

4.3 ระบบการติดตามและเตือนภัย
ล่วงหน้า (Monitoring and 

3. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขัน  

10. ยกระดับ
ความสามารถการ
แข่งขันและ
วางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ 

O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG Economy) 

KR3.10b.3 วิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้น 
10,000 ราย 
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กรอบการวิจัย 
กรอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

กรอบการวิจัยย่อย 
ความเชื่อมโยงกับแผน ววน.

แพลตฟอร์ม โปรแกรม OKRs

Warning System) และเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศการเกษตร 

4.4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

5. เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 86 5.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขัน
แก่ภาคการเกษตรขนาดเล็ก – กลาง 
– ใหญ่ 

5.2 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน
ภาคการเกษตร 

3. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขัน  

10. ยกระดับ
ความสามารถการ
แข่งขันและ
วางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ 

O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถ
แข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสหกร
รมยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

KR3.10a.1 การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม 
S-Curve เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี 

KR3.10a.2 จํานวนผู้ประกอบการในธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่
ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

6. สมุนไพรไทย 19 6.1 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในมนุษย์
6.2 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในสัตว์ 
6.3 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในพืช 
6.4 การสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยและ

ตํารับสมุนไพรไทย 

3. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขัน  

10. ยกระดับ
ความสามารถการ
แข่งขันและ
วางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ 

O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

KR3.10a.1 การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการไทยในการพัฒนา
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กรอบการวิจัย 
กรอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

กรอบการวิจัยย่อย 
ความเชื่อมโยงกับแผน ววน.

แพลตฟอร์ม โปรแกรม OKRs

6.5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สมุนไพร 

6.6 การวิจัยเชิงนโยบาย 

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Economy) 

KR3.10b.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
เศรษฐกิจ BCG (เกษตรและ
อาหาร การแพทย์และสุขภาพ 
การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุ
ชีวภาพ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

รวมทั้งสิ้น 585
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กรอบการวิจัยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
กรอบการวิจัยย่อยที่ 1.1 การวิจัยและพัฒนาหลักการรักษาโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยแพทย์แผนไทย

และสมุนไพร 
1.1.1 การคัดเลือกสมุนไพรในการรักษาโรคอุบัติใหม ่
1.1.2 การวิจัยและพัฒนาหลักการป้องกันและรักษาโรคอุบัติใหม่และโรคอื่นๆ ที่อาจจะมีการระบาดเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

สมุนไพร 
1.1.3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตสมุนไพรในโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในการดูแล

สุขภาพและป้องกันโรคอุบัติใหม ่
กรอบการวิจัยย่อยที่ 1.2 การวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรในการรักษาโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) 
1.2.1 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพร/ตํารับยาสมุนไพรในการรักษาโรคอุบัติใหม่  

กรอบการวิจัยย่อยที่ 1.3 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19)  
1.3.1 การวิจัยและพัฒนามาตรฐานสมุนไพรในการรักษาโรคอุบัติใหม่ เพื่อการขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
1.3.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนายาสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองและการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบยาของชาติ 

 

กรอบการวิจัยที่ 2 การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร 
กรอบการวิจัยย่อยที่ 2.1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อคัดเลือกหรือปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีศักยภาพทนแล้งและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
2.1.1 เพื่อคัดเลือกชนิดหรือพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ที่มีศักยภาพทนแล้ง และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
2.1.2 เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ให้มีศักยภาพทนแล้ง และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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กรอบการวิจัยย่อยที่ 2.2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการทางการเกษตร เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งใน
ภาคการเกษตร 
2.2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการทางการเกษตรทั้งการผลิตพืชและสัตว์ เพื่อรับมือกับสภาวะ

ภัยแล้ง เช่น การปรับปฏิทินเพาะปลูก การปรับวิธีการเขตกรรม การพัฒนาหรือปรับรูปแบบกระบวนการผลิตพืช/
สัตว์/ประมง การแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง เป็นต้น 

2.2.2 เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้า และการคาดการณ์เพื่อการวางแผน
ด้านการเกษตรในอนาคต 

2.2.3 เพื่อพัฒนาวิธีการ/รูปแบบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และพื้นที่ในการกักเก็บน้ําเพื่อรองรับและปรับตัวจาก
สภาวะที่เกิดภัยแล้ง สําหรับการเกษตร 

กรอบการวิจัยย่อยที่ 2.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการพยากรณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2.3.1 เพื่อพัฒนาระบบการพยากรณ์ภัยแล้ง สําหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา ของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 
2.3.2 เพื่อพัฒนาระบบ Network Analysis สําหรับระบบการบริหารจัดการน้ําภาคการเกษตร 
2.3.3 เพื่อพัฒนา Application การพยากรณ์ภัยแล้ง สําหรับเกษตรกรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเพาะปลูก 

กรอบการวิจัยย่อยที่ 2.4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจัดการน้ําแล้งภาคการเกษตร 
2.4.1 เพื่อพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน โดยการนําผลงานวิจัยที่แล้ว

เสร็จลงสู่พื้นที่ที่ประสบปัญหาแล้ง/แล้งซ้ําซาก หรือต่อยอดให้ครอบคลุมทุกลุ่มน้ําให้มีน้ําเพียงพอต่อภาคการเกษตร 
2.4.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแหล่งน้ํา ได้แก่ น้ําบนฟ้า น้ําผิวดิน น้ํา

ใต้ดินให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์หรือบรรเทาภาวะภัยแล้ง เช่น การเพิ่มปริมาณน้ําฝน (ฝนหลวง) การ
บรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่เกษตร การจัดหาแหล่งน้ําหรือการเติมน้ําใต้ดินเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําสําหรับใช้ในภาค
การเกษตรในฤดูแล้ง  

2.4.3 เพื่อศึกษาวิจัยเชิงนโยบายให้ได้ข้อเสนอและแนวทางในการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร 
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กรอบการวิจัยที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 
กรอบการวิจัยย่อยที่ 3.1 ด้านความมั่นคงอาหาร 

3.1.1 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการตลอดห่วงโซ่ เพื่อลดการสูญเสียใน
ระบบการผลิตอาหาร (Food loss) 

3.1.2 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนําของเหลือใช้จากการเกษตรหรือกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste) 
ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึง ปลายน้ําไปใช้ประโยชน์ทั้งในรูปแบบ Food และ Non-food  

3.1.3 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารได้ทั้งเชิงคุณภาพและปรมิาณ (Food Access) 
3.1.4 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการสํารองอาหารภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนในระดับชุมชนมีแหล่ง

อาหารของชุมชนและประเทศ (Food Bank) 
3.1.5 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่ (Robotic Food) เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร

ตลอดห่วงโซ่ ทั้งในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
กรอบการวิจัยย่อยที่ 3.2 ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

3.2.1 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และสามารถทวนสอบย้อนกลับได้ 

3.2.2 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างคุณค่า และอัตลักษณ์ให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของแต่ละ
ภูมิภาคหรือแต่ละท้องถิ่น 

3.2.3 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับการตรวจสอบรับรองและการเฝ้าระวังตามแนวทางสากลเพื่อการควบคุมดูแล
คุณภาพมาตรฐานสินค้าทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก 

3.2.4 การวิจัยอาหารปลอดภัยเพื่อให้ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยง สําหรับใช้คุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการค้าทั้งในและต่างประเทศ 
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กรอบการวิจัยย่อยที่ 3.3 ด้านอาหารศึกษา 
3.3.1 การศึกษาและวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงสุขภาพและความปลอดภัย สร้างความเข้าใจ และปรับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มทั้งในชนบทและในเมือง (Behavior Change) 
3.3.2 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารและการศึกษาสําหรับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตน (Media and Education) 
3.3.3 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ หรืออาหารที่มีโภชนาการ 

ที่ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย (Functional and Medical Foods) 
3.3.4 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาการทําอาหารท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ 

ประเทศและสากล (Gastronomy Food) 
กรอบการวิจัยย่อยที่ 3.4 ด้านการบริหารจัดการ 

3.4.1 การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือกลไกเชื่อมโยงเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อใช้ประโยชน์ยามขาดแคลนอาหารในภาวะวิกฤต 

3.4.2 การศึกษาและวิจัยแนวโน้มความต้องการของตลาดเชิงลึก พฤติกรรมผู้บริโภค สถานการณ์ด้านอาหารทั้งในและ
ต่างประเทศในทุกมิติ เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย พัฒนาระบบงาน ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทโลก 

3.4.3 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data Management) เพื่อใช้บริหาร
จัดการระบบการผลิตอาหารของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา 

3.4.5 การศึกษาและวิจัยที่นําไปสู่การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีเป้าหมายนําไปสู่ความมั่นคง 
ทางอาหาร 
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กรอบการวิจัยที่ 4 เกษตรสมัยใหม่ 
กรอบการวิจัยย่อยที่ 4.1 การวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4.1.1 การวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ลดต้นทุน เพิ่ม

ผลผลิต) 
4.1.2 การวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กรอบการวิจัยย่อยที่ 4.2 การเกษตรแม่นยําสูง (Precision Agriculture) 
4.2.1 เพื่อพัฒนาการทําการเกษตรโดยควบคุมปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของพืช (Crop Requirement) 

โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจวัดและควบคุม ความชื้นในดิน ปริมาณธาตุอาหาร ความเป็นกรด
ด่าง ปริมาณแสง ความต้องการน้ํา เป็นต้น ที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตพืช สัตว์ และประมงที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ผลิต ทดแทนแรงงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น โรงเรือน เครื่องจักรกลการเกษตร หุ่นยนต์ เซนเซอร์ ชุดทดสอบ 
เป็นต้น 

4.2.3 เพื่อพัฒนาระบบแบบจําลอง และคาดการณ์ผลผลิตภาคการเกษตร (Forecast) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ผลผลิต  

4.2.4 เพื่อพัฒนาฟาร์มต้นแบบ และยืนยันเทคโนโลยีในสภาพการปฏิบัติจริง 
กรอบการวิจัยย่อยที่ 4.3 ระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า (Monitoring and Warning System) และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศการเกษตร  

4.3.1 เพื่อพัฒนาระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า (Monitoring and Warning System) โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้อย่างแม่นยํา 

4.3.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง ทรัพยากรน้ําในภาคการเกษตร และป้องกันความเสียหาย 
จากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
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กรอบการวิจัยย่อยที่ 4.4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.4.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ครบวงจรปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste)  
4.4.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและ 

มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
 

กรอบการวิจัยที่ 5 เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
กรอบการวิจัยย่อยที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันแก่ภาคการเกษตรขนาดเล็ก – กลาง – ใหญ่ 

5.1.1 ข้าว 
(1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร รวบรวมองค์ความรู้ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกและการผลิตข้าว 
(2) การวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงทนต่อสภาพแวดล้อมที่

ไม่เหมาะสม มีคุณภาพดี รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการในการเพาะปลูกข้าวตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว 
(3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และโลจิสติกส์ เพื่อลดความสูญเสียและ

ความเสียหายของข้าว รวมทั้งยังรักษาคุณภาพของข้าวไว้ได้เป็นอย่างดี 
(4) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม นวัตกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างสมดุลของตลาด

ข้าวสารและสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปของอาหารเพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเวชสําอาง 
5.1.2 พืชสวน/พืชไร่ 

(1) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด เหมาะสมกับประเทศไทย 
(2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืช รูปแบบการผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ

ประเทศไทย สามารถลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร ลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาคการเกษตร เช่น สภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น 

(3) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร หรืออุปกรณ์เก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในสภาพพื้นที่จริง 
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(4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต และ
หรือการส่งออกที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในเชิงการค้า 

(5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
และผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

5.1.3 สัตว์เศรษฐกิจ  
(6) การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน ทดแทนแรงงาน) และใช้

พลังงานสะอาดประหยัดในกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การวิจัยและพัฒนาโภชนาการในสัตว์ เพื่อให้ได้วัตถุดิบอาหารสัตว์และนวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว์ที่มี

ประสิทธิภาพสูง 
(8) การวิจัยและพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้ได้กระบวนการ ควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย และชันสูตร  

โรคระบาด รวมถึงวิจัยและพัฒนา ยา ชีวภัณฑ์ และชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์
เศรษฐกิจ 

(9) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจ 
กรรมวิธีการผลิต การฆ่าสัตว์ การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และการขนส่ง 
ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ และมาตรฐานสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจ 

5.1.4 บริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 
(1) การวิจัยพื้นฐานและต้นน้ําเพื่อ สร้าง/พัฒนา องค์ความรู้ ฐานข้อมูล แบบจําลอง และเทคนิคต่างๆ ในการ

พยากรณ์ น้ําฝน น้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน รวมถึงการวิจัยเรื่องวัฏจักรน้ํา บัญชีน้ํา สมดุลน้ํา การจัดสรรน้ํา การฟื้นฟู
แหล่งน้ําและระบบนิเวศสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร 

(2) การวิจัยเพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ 
น้ํา 20 ปี 
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(3) การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้น้ําและชุมชนท้องถิ่น 

5.1.5 อาหาร 
(1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดการลงทุนผลิตจริงในอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพให้กับอาหารทุกประเภท 
(2) การวิจัยและพัฒนากระบวนการหรือเทคโนโลยีการผลิตอาหารของไทยที่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ยอมรับ

และเชื่อมั่น ทั้งด้านมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ 
(3) เพื่อให้ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย 
(4) การศึกษาและวิจัยเพื่อติดตามการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารของประเทศ 

เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายและพัฒนาปรับปรุงระบบงาน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ของหน่วยงานต่างๆ  

(5) การศึกษาความเป็นไปได้และศักยภาพในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาตรฐาน GLP สําหรับอาหารใน
กลุ่ม Functional Food เช่น มาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  

(6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในสารสนเทศการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลด้านอาหารของ
ประเทศ 

(7) การพัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการในแต่ละภูมิภาค เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเทคโนโลยีสําหรับ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้เกิดความสามารถการแข่งขันเชิงพาณิชย์และเพิ่มรายได้ให้กับภูมิภาค 

กรอบการวิจัยย่อยที่ 5.2 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 
5.2.1 การวิจัยเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการเกษตร  
5.2.2 การวิจัยเพื่อให้ได้แนวทางในการกําหนดหรือแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร  
5.2.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้า และประเทศคู่แข่ง 
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กรอบการวิจัยที่ 6 สมุนไพรไทย 
กรอบการวิจัยย่อยที่ 6.1 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในมนุษย์ 

6.1.1 วิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564  
6.1.2 วิจัยและพัฒนาตํารับยาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพสูงสําหรับใช้ป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable 

Diseases: NCD) เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
6.1.3 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากตํารับยาดั้งเดิมและคัมภีร์โบราณต่างๆ ของประเทศไทย 
6.1.4 วิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่ใช้ในกลุ่มโรคที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้การสนับสนุน 
6.1.5 วิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes) 
6.1.6 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางหรือส่วนประกอบของเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สปา 
6.1.7 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบํารุงสุขภาพและความงาม 

กรอบการวิจัยย่อยที่ 6.2 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในสัตว์ 
6.2.1 วิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้สําหรับการสร้างเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตของสัตว์เศรษฐกิจ 
6.2.2 วิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจที่ช่วยลดการใช้ยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในคน 
6.2.3 วิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้สําหรับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในสัตว์เลี้ยง 

กรอบการวิจัยย่อยที่ 6.3 การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในพืช 
6.3.1 วิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืชเศรษฐกิจเป็นสําคัญ 
6.3.2 วิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการควบคุมและกําจัดศัตรูพืช 

กรอบการวิจัยย่อยที่ 6.4 การสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยและตํารับสมุนไพรไทย  
6.4.1 สร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยและตํารับสมุนไพรไทย ที่นําไปสู่การประมวลใช้เป็นตํารับยาเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ

และมาตรฐานเมื่อนําไปผลิตและจัดจําหน่าย 
6.4.2 จัดทํา Monograph เพื่อเป็นมาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยวและตํารับยาสมุนไพร 
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กรอบการวิจัยย่อยที่ 6.5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร  
6.5.1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงการจัดการหลังเก็บเกี่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP) สําหรับพืชสมุนไพร 
6.5.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรที่ประกอบด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบ ตัวทําละลาย เครื่องมือและเครี่องจักร 

กระบวนการสกัด กระบวนการทําให้สารสกัดเข้มข้นและแห้ง 
6.5.3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถเพาะเลี้ยงหรือหมักเซลล์และเนื้อเยื่อสมุนไพรเพื่อลดเวลาและเพิ่มผลผลิต 
6.5.4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ การทําให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวและการทดสอบ 

หาวันหมดอายุ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 
6.5.5 จัดทํา Monograph และการรับรองมาตรฐานของวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์ 
6.5.6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม 

กรอบการวิจัยย่อยที่ 6.6 การวิจัยเชิงนโยบาย 
6.6.1 วิจัยเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ระดับประเทศ เช่น 

ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน กระชายดํา ใบบัวบก และไพล 
6.6.2 วิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง เช่น การพัฒนากฎระเบียบด้าน 

การขึ้นทะเบียนสมุนไพรและยาแผนโบราณ และการพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการเพิ่ม
ความสามารถของผู้ประกอบการ 

 
นอกจากนี้ สวก. อาจมีการกําหนดกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหาภาคการเกษตรและตามนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน 
ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนําผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยโดยตรง 
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3.3  เป้าหมายกิจกรรมและตัวชี้วัด 
3.3.1  เปา้หมายการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย 
เชิงปริมาณ 1) จํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัย 585 ล้านบาท 
 2) จํานวนการยื่นคําขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 85 คําขอ 
 3) จํานวนโครงการวิจัยที่ผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ 97 โครงการ/สัญญา 
 4) จํานวนบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 1,007 ราย 
 5) จํานวนทุนในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 207 ทุน 
  5.1)  ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 105 ทุน 
  5.2)  ทุนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 75 ทุน 
  5.3)  ทุนส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 27 ทุน 
 6) จํานวนโครงการจัดฝึกอบรม 10 หลักสูตร 
 7) จํานวนคลังข้อมูลวิจัยการเกษตรเพิ่มขึ้น 5 คลังข้อมูล 
 8) จํานวนหน่วยงานสะสมในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการวิจัยการเกษตรของประเทศ 45 หน่วยงาน 
 9) จํานวน IP ของการใช้ข้อมูลด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ 
 10) จํานวนสื่อ Motion Graphic ด้านการเกษตรที่เน้นการเข้าใจง่าย 10 ตอน 
 11) จํานวน Infographic ด้านการเกษตร เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ 50 ชิ้น 
 12) จํานวนสารคดีสัน้ด้านการวิจัยการเกษตร 30 ตอน 
 13) จํานวนเงินทุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจองค์กร 500 ล้านบาท 
เชิงคุณภาพ/ 1) สัดส่วนโครงการวิจัยที่มีจํานวนเอกชนร่วมสนับสนุนทุนวิจัย (In Cash/In Kind) 6 ร้อยละ 

เวลา 2) สัดส่วนงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 45 ร้อยละ 
 3) จํานวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สวก. เพิ่มขึ้นจากปี 2563 20 ร้อยละ 
 4) MOU ที่มีการลงนามความร่วมมือ ได้มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 80 ร้อยละ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย 
 5) มูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.4 เท่า ของกรอบงบฯ 64 
 6) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 80 ร้อยละ 
 7) ร้อยละกระบวนงานและบริการที่ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนําไปสู่ e-office 80 ร้อยละ 
 8) ระดับ Digital Government Maturity Model ของ สวก. 1 ระดับ 
 9) ร้อยละความสําเร็จของการแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ สัญญาต่างๆ ตามแผนที่กําหนด 80 ร้อยละ 
 10) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายนอก 80 ร้อยละ 
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3.3.2  แผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณ ประกอบด้วย 14 แผนงาน  56 กิจกรรม/โครงการ 

กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม 
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1. การบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรภายใต้นโยบายรัฐบาล และ
นโยบาย ววน. อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 แผนงาน 13 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.1 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่มีศักยภาพและตรงกับความต้องการ    

ของกลุ่มเป้าหมาย 
2 280,000,000.00 

1.2 การบริหารจัดการทุนโครงการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

2 29,619,600.00 

 1.3 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 9 10,273,040.00 
 รวมกลยุทธ์ที่ 1 13 319,892,640.00 

 

 

กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม 
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกําลังคน 

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
4 แผนงาน 10 กิจกรรม ประกอบด้วย
2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรวิจัย

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
4 12,303,000.00 

 2.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรและ   
อุตสาหกรรมเกษตร 

2 7,462,500.00 

 2.3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 5,980,000.00 
 2.4 การบริหารจัดการทุนพัฒนากําลังคนด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
1 1,043,250.00 

 รวมกลยุทธ์ที่ 2 10 26,788,750.00 
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กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม 
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
3. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรม

สารสนเทศ 
2 แผนงาน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย
3.1 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตรและ   

อุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ 
4 4,020,000.00 

 3.2 การสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

4 12,064,000.00 

 รวมกลยุทธ์ที่ 3 8 16,084,000.00 
 

 

กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม 
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
4. การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐาน

ความร่วมมือสู่ภูมิภาค 
3 แผนงาน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย
4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานวิจัยและผลักดันผลงานวิจัย  

สู่ภูมิภาค 
4 3,852,800.00 

 4.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 3 3,330,560.00 
 4.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนของ สวก. 1 1,014,400.00 
 รวมกลยุทธ์ที่ 4 8 8,197,760.00 
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กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม 
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
5. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร

การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วย
การทํางานเชิงรุกรูปแบบใหม่ 

2 แผนงาน 17 กิจกรรม ประกอบด้วย
5.1 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
16 19,444,950.00 

5.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 - 
 รวมกลยุทธ์ที่ 5 17 19,444,950.00 
 รวมกลยุทธ์ที่ 1-5 56 390,408,100.00 
 รายจ่ายประจํา 75,789,371.00 
 รวมงบประมาณตามกลยุทธ์และรายจ่ายประจํา 466,197,471.00 
 งบผูกพัน 336,271,482.90 
 รวมงบประมาณเบิกจ่าย ประจําปี 2564 802,468,953.90 
 เงินกันไว้เหลื่อมปี 13,915,264.15 
 รวมงบประมาณ 816,384,218.05 

 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
การจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2564 จะทําให้การดําเนินงานของ สวก. มีทิศทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ

พันธกิจขององค์กร และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของสํานักต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด รวมทั้งใช้ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ส่วนที่ 4  รายละเอียดแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. 

ปีงบประมาณ 2564 
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กรอบวงเงิน แผนเบิกจ่าย ผู้รับ
ปี 2564 ปี 2564 แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย ผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย

1) งบตามกลยุทธ์

1) การศึกษาและกําหนดกรอบ
วิจัยตามทิศทางภาคการเกษตรใน
อนาคต

1.1) จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 2                           -                             -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง                       -                             -   ครั้ง 2 สส.

2.1) การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
 สกสว.

585,000,000.00 585,000,000.00 280,000,000.00 67,200,000.00 บาท 339,300,000.00 131,600,000.00 บาท 245,700,000.00 50,400,000.00 บาท                       -   30,800,000.00 บาท                           -   สส.

2.2) ร้อยละการอนุมัติทุนวิจัยจาก สกสว. 100                           -                             -                             -   ร้อยละ 58                           -   ร้อยละ 42                           -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ                           -   

2.3) สัดส่วนโครงการวิจัยที่มีเอกชนร่วม
สนับสนุนทุนวิจัย (In Cash/In Kind)

6                           -                             -                             -   ร้อยละ 3                           -   ร้อยละ 3                           -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ                           -   

3.1) การใช้เงินค่าบริหารโครงการวิจัย
จาก สกสว.

26,342,700.00 26,342,700.00 26,342,700.00 8,882,530.00 บาท 8,882,530.00 7,150,420.00 บาท 7,150,420.00 6,105,200.00 บาท 6,105,200.00 4,204,550.00 บาท 4,204,550.00 สส.

3.2) ร้อยละการใช้เงินค่าบริหารจาก 
สกสว. ตามแผนที่ตั้งไว้

80                           -                             -                             -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20

4.1) การใช้เงินค่าบริหารโครงการวิจัย
แหล่งทุน สวก.

3,276,900.00 3,276,900.00 3,276,900.00 819,225.00 บาท 819,225.00 819,225.00 บาท 819,225.00 819,225.00 บาท 819,225.00 819,225.00 บาท 819,225.00

4.2) ร้อยละการใช้เงินค่าบริหารโครงการ
แหล่งทุน สวก. ตามแผนที่ตั้งไว้

80                           -                             -                             -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20

5.1) จํานวนโครงการวิจัยเชิงนโยบาย/
สาธารณะที่ได้รับการติดตาม

30 198,800.00 198,800.00 41,000.00 โครงการ 8 58,400.00 โครงการ 8 41,000.00 โครงการ 8 58,400.00 โครงการ 6 สก.

5.2) จํานวนโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์
ศักยภาพการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/
นโยบาย

30                           -                             -                             -   โครงการ 8                           -   โครงการ 8                           -   โครงการ 8                           -   โครงการ 6

6) การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์

6.1) จํานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิขย์ที่
ได้รับการติดตาม

29 110,000.00 110,000.00 6,500.00 โครงการ 5 40,100.00 โครงการ 10 40,100.00 โครงการ 10 23,300.00 โครงการ 4 สก.

6.2) จํานวนโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์
ศักยภาพการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

29                           -                             -                             -   โครงการ 5                           -   โครงการ 10                           -   โครงการ 10                           -   โครงการ 4

7) การผลักดันการนําผลงานไป
ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/นโยบาย

7.1) จํานวนโครงการวิจัยเชิงสาธารณะ/
นโยบายที่มีการนําไปใช้ประโยชน์

54 2,758,800.00 2,758,800.00 664,700.00 โครงการ 13 664,700.00 โครงการ 15 714,700.00 โครงการ 16 714,700.00 โครงการ 10 สก.

7.2) จํานวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
ต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัย สวก. เพิ่มขึ้นจากปี 63

20                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 20

7.3) จํานวนครั้งของการเปิดตัวเทคโนโลยี 4                           -                             -                             -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1

7.4) จํานวนครั้งของการอบรมเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้

16                           -                             -                             -   ครั้ง 4                           -   ครั้ง 4                           -   ครั้ง 4                           -   ครั้ง 4

7.5) จํานวนครั้งของการจัดสัมมนา
เผยแพร่ผลงานวิจัย

4                           -                             -                             -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1

7.6) จํานวนเล่มของเอกสาร/สื่อเผยแพร่
องค์ความรู้

12                           -                             -                             -   เล่ม/ชุด 3                           -   เล่ม/ชุด 3                           -   เล่ม/ชุด 3                           -   เล่ม/ชุด 3

7.7) จํานวนครั้งของการถอดองค์
ความรู้/สังเคราะห์ผลงานวิจัย

2                           -                             -                             -   ชิ้น                           -                             -   ชิ้น 1                           -   ชิ้น                       -                             -   ชิ้น 1

8) การผลักดันการนําผลงานไป
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

8.1) จํานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ที่มี
การนําไปใช้ประโยชน์

43 2,264,000.00 2,264,000.00 316,000.00 โครงการ 5 816,000.00 โครงการ 16 316,000.00 โครงการ 16 816,000.00 โครงการ 6 สก.

8.2) จํานวนการจัดกิจกรรมเปิดตัว
เทคโนโลยี

4                           -                             -                             -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1

ก1. การบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้นโยบายรัฐบาล และนโยบาย ววน. อย่างมีประสิทธิภาพ

4) การบริหารจัดการ
โครงการวิจัยจากแหล่งทุน สวก.

ผ1.1 การสนับสนุนทุน
โครงการวิจัยที่มี
ศักยภาพและตรงกับ
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

2)  การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย
ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.)

ผ1.2 การบริหารจัดการ
ทุนโครงการวิจัยด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

3) การบริหารจัดการ
โครงการวิจัยภายใต้แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.)

ผ1.3 การผลักดัน
ผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์

5) การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยเชิงสาธารณะ/
นโยบาย

แผนปฏิบัติการและงบประมาณของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2564
กลยุทธ์/
แผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
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กรอบวงเงิน แผนเบิกจ่าย ผู้รับ
ปี 2564 ปี 2564 แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย ผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย

กลยุทธ์/
แผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

9) การคุ้มครองและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1) การยื่นคําขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา

85 592,000.00 592,000.00 237,500.00 คําขอ 22 179,500.00 คําขอ 21 137,500.00 คําขอ 21 37,500.00 คําขอ 21 สก.

9.2) จํานวนการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา

6                           -                             -                             -   ครั้ง 2                           -   ครั้ง 3                           -   ครั้ง 1                           -   -                           -   

10.1) จํานวนการจัดประชุม 12 1,003,840.00 1,003,840.00 221,425.00 ครั้ง 3 206,825.00 ครั้ง 3 368,765.00 ครั้ง 3 206,825.00 ครั้ง 3 สก.

10.2) ร้อยละการรับรองรายงานการ
ประชุม

100                           -                             -                             -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20

11.1) รายงานการประเมินผลกระทบจาก
งานวิจัย

2 3,136,800.00 3,136,800.00 630,900.00 รายงาน                           -   820,500.00 รายงาน                           -   780,900.00 รายงาน                       -   904,500.00 รายงาน 2 สก.

11.2) มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์

2.4                           -                             -                             -   จํานวนเท่า                           -                             -   จํานวนเท่า                           -                             -   จํานวนเท่า                       -                             -   จํานวนเท่า 2.4

12) การติดตามประเมินผลหลัง
การถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการวิจัยเชิงสาธารณะ/
นโยบาย

12.1) จํานวนโครงการเชิงสาธารณะ/
นโยบาย ที่ได้ติดตามหลังถ่ายทอดองค์
ความรู้

30 104,400.00 104,400.00 17,400.00 โครงการ 8 34,800.00 โครงการ 8 17,400.00 โครงการ 8 34,800.00 โครงการ 6 สก.

13.1) จํานวนโครงการที่ได้ติดตาม 17 104,400.00 104,400.00 17,400.00 โครงการ 3 34,800.00 โครงการ 6 34,800.00 โครงการ 6 17,400.00 โครงการ 2 สก.
13.2) ร้อยละของผู้รับถ่ายทอด
เทคโนโลยีสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เอง
ภายใน 6 เดือน หลังได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ (ภายใน)

80 0.00 0.00 0.00 ร้อยละ 30 0.00 ร้อยละ 30 0.00 ร้อยละ 10 0.00 ร้อยละ 10

624,892,640.00 319,892,640.00 79,054,580.00  บาท 142,425,270.00  บาท 59,775,590.00  บาท 38,637,200.00  บาท

14.1) จํานวนทุนที่สนับสนุน 10 15,000,000.00 50,000.00 50,000.00 ทุน                           -                             -   ทุน 10                           -   ทุน                       -                             -   ทุน                           -   สพบ.
14.2) ร้อยละของผู้ได้รับทุนที่มีหัวข้อ
งานวิจัยตอบสนองนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน)

100                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ 100                           -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 100

15.1) จํานวนทุนที่สนับสนุน 30 10,500,000.00 4,253,000.00                           -   ทุน                           -   50,000.00 ทุน 30 4,203,000.00 ทุน                       -                             -   ทุน                           -   สพบ.
15.2) ร้อยละของผู้ได้รับทุนนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรของ
ตนเอง (ภายใน)

100                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ 100                           -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 100

16.1) จํานวนทุนที่สนับสนุน ป.โท 
ต่างประเทศ

3 15,500,000.00 2,000,000.00                           -   ทุน                           -                             -   ทุน 0 1,000,000.00 ทุน 3 1,000,000.00 ทุน                           -   สพบ.

16.2) จํานวนทุนที่สนับสนุน ป.เอก 
ต่างประเทศ

2                           -                             -                             -   ทุน                           -                             -   ทุน 0 . ทุน                       -                             -   ทุน 2

16.3) ร้อยละของผู้รับทุนที่มีหัวข้อ
งานวิจัย ตอบสนองนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน)

100                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ 0                           -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 100

17.1) จํานวนทุนที่สนับสนุน 60 12,000,000.00 6,000,000.00 2,250,000.00 ทุน 30 750,000.00 ทุน 30 2,250,000.00 ทุน                       -   750,000.00 ทุน                           -   สพบ.
17.2) ร้อยละของผู้ได้รับทุนนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรของ
ตนเอง

100                           -                             -                             -   ร้อยละ 50                           -   ร้อยละ 50                           -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ                           -   

ผ2.2 การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ

18) การสนับสนุนทุนส่งเสริมผู้รับ
ทุน สวก.

18.1) การขยายระยะเวลาการศึกษา 1 2,400,000.00 2,400,000.00                           -   ทุน                           -   600,000.00 ทุน                           -   900,000.00 ทุน                       -   900,000.00 ทุน 1 สพบ.

บุคลากรวิจัยด้าน
การเกษตรและ

18.2) ทุนการเดินทางไปศึกษา ณ 
ต่างประเทศของนักเรียนทุน 70 ปี

7                           -                             -                             -   ทุน                           -                             -   ทุน 2                           -   ทุน 3                           -   ทุน 2

อุตสาหกรรมเกษตร 18.3) การอนุมัติการขยายเวลาก่อนการ
สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา (ภายใน)

100                           -                             -                             -   ร้อยละ 25                           -   ร้อยละ 75                           -   -                       -                             -   ร้อยละ                           -   

18.4) การอนุมัติการเดินทางไปศึกษา ณ
 ต่างประเทศก่อนการเดินทาง (ภายใน)

100                           -                             -                             -   ร้อยละ 40                           -   ร้อยละ 60                           -   -                       -                             -   ร้อยละ                           -   

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 (3 แผนงาน 13 กิจกรรม 29 ตัวชี้วัดหลัก 1 ตัวชี้วัดภายใน)

10) การประชุมคณะอนุกรรมการ
ผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
และคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

13) การบริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ก2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

11) การติดตามผลกระทบจาก
การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผ2.1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อสร้างบุคลากรวิจัย
ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

14) การสนับสนุนทุนปริญญาเอก
เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70
 ปี

15) ทุนปริญญาตรี "สืบสาน ร.9 
เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่" เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

16) โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย
ผู้มีความโดดเด่นทางการเกษตร 
(Outstanding Research)

17) โครงการขยายผลทุนปริญญา
ตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
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กรอบวงเงิน แผนเบิกจ่าย ผู้รับ
ปี 2564 ปี 2564 แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย ผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย

กลยุทธ์/
แผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

19.1) จํานวนทุนที่สนับสนุน 75 11,250,000.00 5,062,500.00                           -   ทุน                           -                             -   ทุน                           -   2,497,500.00 ทุน                   37.00 2,565,000.00 ทุน 38 สพบ.

19.2) ร้อยละของผู้ได้รับทุนสามารถ
ทํางานวิจัยด้านการเกษตรหรือ
อุตสาหกรรมการเกษตร และสามารถจบ
การศึกษาในระดับ ป.โท หรือ ป.เอก 
(ภายใน)

100                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                   50.00                           -   ร้อยละ 50

20.1) จํานวนทุนที่สนับสนุน 15 2,250,000.00 2,250,000.00 300,000.00 ทุน 2 600,000.00 ทุน 4 600,000.00 ทุน 4 750,000.00 ทุน 5 สพบ.

20.2) ร้อยละของผู้ได้รับทุนฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย นําความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้ หรือ
สามารถนําความรู้มาปรับใช้กังานวิจัยที่
กําลังดําเนินการอยู่ หรือสามารถนํา
ความรู้มาใช้ในโครงการวิจัยใหม่ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได้ (ภายใน)

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -             -    ร้อยละ                           -   ร้อยละ 30                           -   ร้อยละ 50

21) การสนับสนุนทุน 21.1) จํานวนทุนที่สนับสนุน 12 960,000.00 960,000.00 160,000.00  ทุน 2 240,000.00  ทุน 3 240,000.00  ทุน 3 320,000.00  ทุน 4 สพบ.
นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 21.2) สามารถเผยแพร่ผลงานได้ตรงตาม

กลุ่มที่เชี่ยวชาญ (ภายใน)
80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 40

22) การจัดฝึกอบรม 22.1) จํานวนโครงการฝึกอบรม 10 2,770,000.00 2,770,000.00 831,000.00 โครงการ 3 831,000.00 โครงการ 3 831,000.00 โครงการ 3 277,000.00 โครงการ 1 สพบ.
22.2) จํานวนครั้งการจัดฝึกอบรม 13                           -                             -                             -   ครั้ง 3                           -   ครั้ง 5                           -   ครั้ง 4                           -   ครั้ง 1
22.3) ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่หน่วยงานใน กษ. ขอรับการ
สนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 สามารถ
นําความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
ในการทํางาน หรือทํางานวิจัยที่
รับผิดชอบ หรือต่อยอดการทํางานที่
ดําเนินการอยู่ หรือสามารถทําแผน
โครงการในอนาคตได้ (ภายใน)

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ 0                           -   ร้อยละ 80

23.1) การจัดประชุมคณะทํางานเกี่ยวกับ
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

10 1,043,250.00 1,043,250.00 273,375.00 ครั้ง 3 373,875.00 ครั้ง 3 181,250.00 ครั้ง 2 214,750.00 ครั้ง 2 สพบ.

23.2) การจัดประชุมคณะพิจารณา
ข้อเสนอโครงการของผู้เข้ารับการพัฒนา
จาก สวก.

2                           -                             -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง                           -   

23.3) การประเมินข้อเสนอโครงการทุน
วิจัยบัณฑิตศึกษา

100                           -                             -                             -   โครงการ                           -                             -   โครงการ 100                           -   โครงการ                       -                             -   โครงการ                           -   

23.4) การประชาสัมพันธ์การให้ทุน 2                           -                             -                             -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง                       -                             -   ครั้ง 1
23.5) คณะทํางานติดตามความก้าวหน้า
ทางการศึกษาของทุนปริญญาตรีเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหญ่

6                           -                             -   ครั้ง 2                           -   ครั้ง 2                           -   ครั้ง 2                           -   ครั้ง                           -   

23.6) การติดตามความก้าวหน้าหลัง
สําเร็จการศึกษาของผู้รับทุน

1                           -                             -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง                       -                             -   ครั้ง 1

23.7) การติดตามความก้าวหน้าระหว่าง
ศึกษาการศึกษาของผู้รับทุน

2                           -                             -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง                       -                             -   ครั้ง 1

23.8) ผู้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย 
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงาน
ที่ทํา หรือต่อยอดการทํางานเดิม

85                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ 25                           -   ร้อยละ 25                           -   ร้อยละ 30

73,673,250.00 26,788,750.00 3,864,375.00  บาท 3,444,875.00  บาท 12,702,750.00  บาท 6,776,750.00  บาท

24.1) การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ
เพิ่มขึ้น

45 2,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 หน่วยงาน
สะสม

                          -   500,000.00 หน่วยงาน
สะสม

                          -   500,000.00 หน่วยงาน
สะสม

                      -   500,000.00 หน่วยงาน
สะสม

45 สท.

24.2) ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
(ภายใน)

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 (4 แผนงาน 10 กิจกรรม 20 ตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวชี้วัดภายใน)

19) การสนับสนุนทุนวิจัย
บัณฑิตศึกษาด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
 (ป.โท-ป.เอก)

ผ2.3 การส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

20) การสนับสนุนทุนฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย

ผ2.4 การบริหารจัดการ
ทุนพัฒนากําลังคนด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

23) การบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการให้ทุนพัฒนาบุคลากร
 พร้อมติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

ก3. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
24) การพัฒนาระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลการเกษตรของประเทศ

ผ3.1 การพัฒนาและ
บริหารจัดการองค์
ความรู้ด้านการเกษตร
และ

56



กรอบวงเงิน แผนเบิกจ่าย ผู้รับ
ปี 2564 ปี 2564 แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย ผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย

กลยุทธ์/
แผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

อุตสาหกรรมเกษตรด้วย
นวัตกรรมสารสนเทศ

25) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ภาค
การเกษตรด้วย ICT

25.1) เครือข่ายความร่วมมือ 5 20,000.00 20,000.00                           -   หน่วยงาน                           -   10,000.00 หน่วยงาน                           -   10,000.00 หน่วยงาน                       -                             -   หน่วยงาน 5 สท.

26) การพัฒนาและเพิ่มจํานวน
คลังข้อมูลการเกษตร

26.1) จํานวนคลังข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 5                           -                             -                             -   ฐานข้อมูล 1                           -   ฐานข้อมูล                           -                             -   ฐานข้อมูล 2                           -   ฐานข้อมูล 2 สท.

27) การบริหารจัดการงานวิจัย
อิเล็กทรอนิกส์ (EPMS) ระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

27.1) ปรับปรุงระบบ EPMS / IP / 
PDMS

1 2,000,000.00 2,000,000.00                           -   ระบบ                           -                             -   ระบบ                           -   1,000,000.00 ระบบ                       -   1,000,000.00 ระบบ 1 สท.

/ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และ
ระบบพัฒนาบุคลากรวิจัย (PDMS)

27.2) ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
(ภายใน)

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -    ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

ผ3.2 การสื่อสารและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การวิจัยการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

28) การพัฒนาและจัดทํา 
Application เพื่อเผยแพร่
สําหรับสื่อความรู้ด้านการเกษตร 
หรือการพัฒนาระบบ Data 
Analytic หรือระบบ Artificial 
Intelligence (AI) มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ

28.1) จํานวนระบบที่ได้รับการพัฒนา 
(MIS)

1                           -                             -                             -    ระบบ                           -                             -    ระบบ                           -                             -    ระบบ                       -                             -   ระบบ 1 สท.

29) การให้บริการฐานข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรและ
ฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ

29.1) จํานวน IP หรือจํานวนครั้งรวมใน
การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลต่างๆ 

1,050,000 IP                           -                             -                             -   IP 262,500                           -   IP 262,500                           -   IP 262,500                           -   IP 262,500 สท.

29.2) สัดส่วนจํานวน IP ของผู้ใช้บริการ
นานกว่า 30 วินาที เทียบกับจํานวน IP 
หรือจํานวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการ
ทั้งหมด (ภายใน)

ร้อยละ 10 ของ
จํานวน IP ทั้งหมด 

(105,000 IP)

                          -                             -                             -   ร้อยละ 10                           -   ร้อยละ 10                           -   ร้อยละ 10                           -   ร้อยละ 10

30) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัด
นิทรรศการ

30.1) จํานวนการจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
องค์กร

10 1,500,000.00 1,500,000.00 300,000.00 ครั้ง 2 600,000.00 ครั้ง 4 500,000.00 ครั้ง 3 100,000.00 ครั้ง 1 สอส.

31) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางสื่อ

31.1) จํานวนช่องทางสื่อ (Media) ที่ได้
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

12 10,564,000.00 10,564,000.00 1,791,000.00 ช่องทาง 10 2,446,000.00 ช่องทาง 2 3,561,000.00 ช่องทาง                       -   2,766,000.00  ช่องทาง                           -   สอส.

(Media) ต่าง ๆ 31.2) การผลิตวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงาน
ผ่านระบบโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค และกํากับ
ดูแลช่อง ยูทูปชาแนล สวก. ยูทูปชาแนล 
เกษตรก้าวไกลรวมถึงกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่างๆ ของ
 สวก.

120,000 ครั้ง 3,000
 คน

                          -                             -                             -   ครั้ง/คน                           -   ครั้ง/คน 60,000 ครั้ง 
1,500 คน

                          -   ครั้ง/คน                           -    ครั้ง/คน  60,000 ครั้ง 
1,500 คน

31.3) Facebook Fanpage (แฟนเพจ 
สวก. /เกษตรก้าวไกล), Line LAP

60,000                           -                             -                             -   ราย                           -   ราย 30,000                           -   ราย                           -    ราย 30,000

31.4) ประชาสัมพันธ์ผ่าน SEO 10                           -                             -                             -   Keywords                           -                             -   Keywords 5                           -   Keywords                           -   Keywords 5

16,084,000.00 16,084,000.00 2,591,000.00  บาท 3,556,000.00  บาท 5,571,000.00  บาท 4,366,000.00  บาท

32) การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การบริหารงานวิจัยและผลักดัน
ผลงานวิจัยสู่ภูมิภาค

32.1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
บริหารงานวิจัยและผลักดันผลงานวิจัยสู่
ภูมิภาค

6                           -                             -                             -   เครือข่าย 2                           -   เครือข่าย 2                           -   เครือข่าย 2                           -   เครือข่าย                           -   สส./สก.

33) การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือผลักดันผลงานวิจัยเชิง

โ

33.1) จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 4 482,800.00 482,800.00 120,700.00 ครั้ง 1 120,700.00 ครั้ง 1 120,700.00 ครั้ง 1 120,700.00 ครั้ง 1 สก.

สาธารณะและนโยบาย 33.2) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ 4                           -                             -                             -   เครือข่าย 1                           -   เครือข่าย 1                           -   เครือข่าย 1                           -   เครือข่าย 1
33.3) จํานวนโครงการวิจัยเชิง
สาธารณะ/นโยบายที่มีการพัฒนาร่วมกัน
กับเครือข่าย

5                           -                             -                             -   โครงการ 1                           -   โครงการ 1                           -   โครงการ 2                           -   โครงการ 1

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3 (2 แผนงาน 8 กิจกรรม 11 ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัวชี้วัดภายใน)
ก4. การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐานความร่วมมือสู่ภูมิภาค
ผ4.1 การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการ
บริหารงานวิจัยและ
ผลักดันผลงานวิจัยสู่
ภูมิภาค
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กรอบวงเงิน แผนเบิกจ่าย ผู้รับ
ปี 2564 ปี 2564 แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย ผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย

กลยุทธ์/
แผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

34.1) จํานวนการจัดงาน/นิทรรศการ 5 3,000,000.00 3,000,000.00 200,000.00 ครั้ง 1 300,000.00 ครั้ง 1 1,300,000.00 ครั้ง 2 1,200,000.00 ครั้ง 1 สก.
34.2) เวทีประกวดผลงานวิจัยและ
ผลิตภัณฑ์

3                           -                             -                             -   รายการ 1                           -   รายการ 1                           -   รายการ 1                           -   รายการ 0

34.3) จํานวนบริษัทที่รับถ่ายทอด
เทคโนโลยี นําผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าเพื่อทดสอบ
ตลาดทั้งใน/ต่างประเทศ (ภายใน)

5                           -                             -                             -   ราย                           -                             -   ราย 2                           -   ราย 3                           -   ราย                           -   

34.4) จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัล 
(ภายใน)

3                           -                             -                             -   รายการ                           -                             -   รายการ                           -                             -   รายการ 2                           -   รายการ 1

35.1) จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 4 370,000.00 370,000.00 150,000.00 ครั้ง 1 35,000.00 ครั้ง 1 150,000.00 ครั้ง 1 35,000.00 ครั้ง 1 สก.

35.2) จํานวนคนเข้าร่วม 150                           -                             -                             -   คน 25                           -   คน 50                           -   คน 25                           -   คน 50
35.3) จํานวนโครงการวิจัยเชิง
สาธารณะ/นโยบาย ที่มีการพัฒนา
ร่วมกันกับเครือข่าย

5                           -                             -   โครงการ                           -                             -   โครงการ                           -                             -   โครงการ 3                           -   โครงการ 2

ผ4.2 การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศ

36) การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

36.1) จํานวนการเดินทางจัดประชุม
หารือด้านการส่งเสริมงานวิจัยและการใช้
ประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ

13 1,353,500.00 1,353,500.00 117,000.00 ครั้ง 3 1,002,500.00 ครั้ง 4 117,000.00 ครั้ง 3 117,000.00 ครั้ง 3 สอส.

36.2) ร้อยละความพึงพอใจในการ
ประชุมหารือร่วมระหว่าง สวก. และ
หน่วยงานเป้าหมาย

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

36.3) ร้อยละ MOU ที่มีการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

37) โครงการภายใต้ความร่วมมือ 
e-Asia

37.1) ความร่วมมือภายใต้โครงการ 
e-ASIA

1 269,000.00 269,000.00                           -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง                       -   269,000.00 ครั้ง                           -   สอส.

37.2) ผลสําเร็จในการเข้าร่วมความ
ร่วมมือ e-ASIA

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

38.1) จํานวนครั้งในการจัดเสวนาใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook สวก.

24 1,708,060.00 1,708,060.00 502,015.00 ครั้ง 6 402,015.00 ครั้ง 6 402,015.00 ครั้ง 6 402,015.00 ครั้ง 6 สอส.

38.2) จํานวนยอดผู้เข้าชมสะสม 24,000                           -                             -                             -   View 6,000                           -   View 6,000                           -   View 6,000                           -   View 6,000

ผ4.3 การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการร่วมทุน
ของ สวก.

39) การศึกษาความเป็นไปได้และ
การร่วมทุนของ สวก.

39.1) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้
การร่วมทุนของ สวก.

1 1,014,400.00 1,014,400.00 203,600.00 รายงาน                           -   203,600.00 รายงาน                           -   153,600.00 รายงาน                       -   453,600.00 รายงาน 1 สก.

8,197,760.00 8,197,760.00 1,293,315.00 2,063,815.00 2,243,315.00 2,597,315.00

ผ5.1 การพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็น

40) การประชุมเพื่อบริหารงาน
บุคลากร

40.1) จํานวนครั้งการจัดประชุมอนุฯ 
บริหารงานบุคคล

12 595,850.00 595,850.00 161,150.00 ครั้ง 3 136,775.00 ครั้ง 3 136,775.00 ครั้ง 3 161,150.00 ครั้ง 3  สบ.

40.2) จํานวนครั้งการจัดประชุมอนุฯ 
ประเมินผล ผอ.สวก.

2                           -                             -                             -   ครั้ง 1                           -             -                             -                             -             -                         -                             -   ครั้ง 1

40.3) จํานวนครั้งการจัดประชุม
คณะทํางานต่างๆ

4                           -                             -                             -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1                           -   ครั้ง 1

41.1) จํานวนหลักสูตรตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร

36 3,685,600.00 3,685,600.00 1,285,000.00 หลักสูตร 5 940,600.00 หลักสูตร 12 630,000.00 หลักสูตร 12 830,000.00 หลักสูตร 7 สบ.

41.2) จํานวนบุคลากร สวก. ที่เข้ารับ
การฝึกอบรม

65                           -                             -                             -   คน 15                           -   คน 20                           -   คน 20                           -   คน 10

41.3) ความพึงพอใจของบุคลากร สวก. 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

42) การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบ IT

42.1) การจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่

100 5,600,000.00 5,600,000.00 1,415,000.00 ร้อยละ 100 1,915,000.00 ร้อยละ 100 1,415,000.00 ร้อยละ 100 855,000.00 ร้อยละ 100 สท.

เลิศด้านการบริหารการ
วิจัยการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

41) การพัฒนาบุคลากร
สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร

35) การสร้างเครือข่ายความ
เชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและ
ผู้ประกอบการ "โครงการวิจัยเพื่อ
ภาคธุรกิจ" Business Club

38) การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
และการสร้างความมีส่วนร่วม 
และการบริหารความสัมพันธ์ภาคี
เครือข่าย ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ

34) การผลักดันนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจ

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4 (3 แผนงาน 8 กิจกรรม 17 ตัวชี้วัดหลัก 2 ตัวชี้วัดภายใน)
ก5. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการทํางานเชิงรุกรูปแบบใหม่
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กรอบวงเงิน แผนเบิกจ่าย ผู้รับ
ปี 2564 ปี 2564 แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย ผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย

กลยุทธ์/
แผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

42.2) การปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
บริการและกระบวนงานภายในมาใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับวุฒิภาวะ
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 
Maturity Model)

10                           -                             -                             -   ระบบ                           -                             -   ระบบ                           -                             -   ระบบ                       -                             -   ระบบ 10

42.3) ระดับ Digital Government 
Maturity Modal

1                           -                             -                             -   ระดับ                           -                             -   ระดับ                           -                             -   ระดับ                       -                             -   ระดับ 1

42.4) ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
(ภายใน)

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

43) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานขององค์กร

43.1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และมีการใช้งาน
อย่างเต็มรูปแบบ

50 800,000.00 800,000.00 200,000.00 ร้อยละ 10 200,000.00 ร้อยละ 15 200,000.00 ร้อยละ 15 200,000.00 ร้อยละ 10 สท.

43.2) ความพึงพอใจการใช้บริการ 
(ภายใน) e-Meeting

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

44) การจัดทําแผนแม่บท
สารสนเทศ

44.1) แผนแม่บทสารสนเทศ 1 450,000.00 450,000.00                           -   แผน                           -   450,000.00 แผน                           -                             -   แผน                       -                             -   แผน 1 สท.

45) ทบทวนแก้ไขข้อบังคับ 
ระเบียบ สัญญา ให้มีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

45.1) มีการทบทวน/ยกร่าง/ปรับปรุง
แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือ
สัญญา

3 81,700.00 81,700.00 6,500.00 เรื่อง 0 29,400.00 เรื่อง 1 22,900.00 เรื่อง 1 22,900.00 เรื่อง 1 สกม.

45.2) ร้อยละความสําเร็จของการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
สัญญา

80                           -                             -                             -    ร้อยละ                           -                             -    ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -    ร้อยละ 80

46) การบริหารนิติกรรมสัญญา 46.1) การประชุมคณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

8 1,213,400.00 1,213,400.00 278,475.00  ครั้ง 3 278,475.00  ครั้ง 3 491,625.00  ครั้ง 1 164,825.00  ครั้ง 1  สกม.

46.2) ร้อยละความสําเร็จของการบริหาร
จัดการ และแก้ไขประเด็นปัญหาข้อ
พิพาทด้านกฎหมายหรือข้อสัญญาต่างๆ

80                           -                             -                             -    ร้อยละ                           -                             -    ร้อยละ                           -                             -    ร้อยละ                       -                             -    ร้อยละ 80

47) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัดของ สวก. 
และคําของบประมาณ

47.1) แผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ของ สวก. ปีงบประมาณ 2564

80 366,000.00 366,000.00 96,000.00 ฉบับ 80 78,000.00  ฉบับ                           -   102,000.00  ฉบับ                       -   90,000.00  ฉบับ                           -   สนผ.

47.2) แจ้งเวียนคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของ สวก. ปีงบประมาณ 2564

1                           -                             -                             -    ครั้ง                           -                             -   ครั้ง 1                           -    ครั้ง                       -                             -    ครั้ง                           -   

47.3) ร้อยละผลการสํารวจความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
งานของ สนผ.

80                           -                             -                             -    ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ 0                           -    ร้อยละ                       -                             -    ร้อยละ 80

48) การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ สวก.

48.1) การติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของ สวก.

4 218,000.00 218,000.00 49,500.00 ครั้ง 1 49,500.00 ครั้ง 1 54,500.00 ครั้ง 1 64,500.00 ครั้ง 1 สนผ.

48.2) ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ สวก. ประจําปี 2564

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ 25                           -   ร้อยละ 25                           -   ร้อยละ 30

48.3) ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
สวก. ประจําปี 2564

80                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ 10                           -   ร้อยละ 30                           -   ร้อยละ 40

48.4) จํานวนเงินทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจองค์กร
เพิ่มขึ้น

500                           -                             -                             -   ล้านบาท                           -                             -   ล้านบาท 250                           -   ล้านบาท 250                           -   ล้านบาท                           -   

49) Business Process Re-
Engineering (BPR)

49.1) Business Process Re-
Engineering (BPR)

1 1,000,000.00 1,000,000.00                           -   กระบวนกา
ร

                          -   500,000.00 กระบวนกา
ร

                          -                             -   กระบวนกา
ร

                      -   500,000.00 กระบวนกา
ร

1 สนผ.
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กรอบวงเงิน แผนเบิกจ่าย ผู้รับ
ปี 2564 ปี 2564 แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย ผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย

กลยุทธ์/
แผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

50.1) รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจ

1 828,600.00 828,600.00 10,000.00  รายงาน                           -   172,120.00  รายงาน                           -   646,480.00 รายงาน                       -                             -    รายงาน 1 สอส.

50.2) ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
ความพึงพอใจ

80                           -                             -                             -    ร้อยละ                           -                             -    ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -    ร้อยละ 80

51.1) รายงานผลการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส

4 68,000.00 68,000.00                           -   ครั้ง                           -   8,000.00 ครั้ง 1 28,000.00 ครั้ง 1 32,000.00 ครั้ง 2 สอส.

51.2) ร้อยละความสําเร็จของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

80                           -                             -                             -    ร้อยละ                           -                             -    ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -    ร้อยละ 80

52.1) จํานวนการ Internal Audit 1 959,700.00 959,700.00 101,000.00  ครั้ง                           -   247,520.00  ครั้ง                           -   293,040.00 ครั้ง 1 318,140.00  ครั้ง                           -   สอส.
52.2) จาํนวนการตรวจติดตามการรักษา
ระบบ

1                           -                             -                             -    ครั้ง                           -                             -    ครั้ง                           -                             -    ครั้ง                       -                             -   ครั้ง 1

52.3) ผ่านเกณฑ์การตรวจติดตาม 80                           -                             -                             -    ร้อยละ                           -                             -    ร้อยละ                           -                             -    ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

52.4) การขอรับรอง ISO 27001 1                           -                             -                             -    ระบบ                           -                             -    ระบบ                           -                             -    ระบบ                       -                             -   ระบบ 1 สท.
53.1) การจัดประชุมเพื่อบริหารการ
ดําเนินงานภายในสํานักงาน

10 2,708,100.00 2,708,100.00 632,350.00 ครั้ง 3 615,750.00 ครั้ง 2 632,350.00 ครั้ง 3 827,650.00 ครั้ง 2 สอส.

53.2) ร้อยละความพึงพอใจในการจัด
ประชุม

80                           -                             -                             -    ร้อยละ                           -                             -    ร้อยละ                           -    ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 80

54.1) การเห็นชอบรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน

4 241,250.00 241,250.00 48,250.00 ครั้ง 1 48,250.00 ครั้ง 1 72,375.00 ครั้ง 1 72,375.00 ครั้ง 1 ตส.

54.2) รายงานผลการดําเนินงานใน
รายงานประจําปี สวก.

1                           -                             -                             -   ครั้ง 1                           -    ครั้ง                           -                             -    ครั้ง                       -                             -    ครั้ง                           -   

54.3) การเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี 2565

1                           -                             -                             -    ครั้ง                           -                             -    ครั้ง                           -                             -    ครั้ง                       -                             -   ครั้ง 1

55) การตรวจสอบภายใน 55.1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก.

4 628,750.00 628,750.00 150,000.00 ครั้ง 1 178,750.00 ครั้ง 1 150,000.00 ครั้ง 1 150,000.00 ครั้ง 1 ตส.

55.2) ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ภายในปี 2564

90                           -                             -                             -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 20                           -   ร้อยละ 25                           -   ร้อยละ 25

55.3) ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
ตรวจ

75                           -                             -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                           -                             -   ร้อยละ                       -                             -   ร้อยละ 75

56.1) จํานวนรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
ต่อ ศปท.กษ

1                           -                             -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง                       -                             -   ครั้ง 1 สบ.

56.2) จํานวนรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ต่อ
 ศปท.กษ

1                           -                             -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง                           -                             -   ครั้ง                       -                             -   ครั้ง 1

19,444,950.00 19,444,950.00 4,433,225.00 บาท 5,848,140.00 บาท 4,875,045.00 บาท 4,288,540.00 บาท
742,292,600.00 390,408,100.00 91,236,495.00 บาท 157,338,100.00 บาท 85,167,700.00 บาท 56,665,805.00 บาท

2) งบรายจ่ายประจํา                           -                             -                         -                             -   
งบบุคลากร
เงินเดือน 56,498,305.68 56,498,305.68 14,124,576.42 บาท                           -   14,124,576.42 บาท                           -   14,124,576.42 บาท                       -   14,124,576.42 บาท                           -   สบ.
สวัสดิการ 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 บาท                           -   300,000.00 บาท                           -   300,000.00 บาท                       -   100,000.00 บาท                           -   สบ.

1,512,000.00 1,512,000.00 378,000.00 บาท                           -   378,000.00 บาท                           -   378,000.00 บาท                       -   378,000.00 บาท                           -   สบ.
246,000.00 246,000.00 246,000.00 บาท                           -                             -   บาท                           -                             -   บาท                       -                             -   บาท                           -   สบ.
528,000.00 528,000.00 132,000.00 บาท                           -   132,000.00 บาท                           -   132,000.00 บาท                       -   132,000.00 บาท                           -   สบ.
120,000.00 120,000.00 40,000.00 บาท                           -   20,000.00 บาท                           -   20,000.00 บาท                       -   40,000.00 บาท                           -   สบ.

2,488,915.32 2,488,915.32 622,228.83 บาท                           -   622,228.83 บาท                           -   622,228.83 บาท                       -   622,228.83 บาท                           -   สบ.
26,000.00 26,000.00 13,000.00 บาท                           -                             -   บาท                           -   13,000.00 บาท                       -                             -   บาท                           -   สบ.

ค่าคอบแทน 600,000.00 600,000.00 150,000.00 บาท                           -   150,000.00 บาท                           -   150,000.00 บาท                       -   150,000.00 บาท                           -   สบ.
600,000.00 600,000.00                           -   บาท                           -                             -   บาท                           -                             -   บาท                       -   600,000.00 บาท                           -   สบ.

รวมงบบุคลากร 63,619,221.00 63,619,221.00 16,005,805.25 บาท 15,726,805.25 บาท 15,739,805.25 บาท 16,146,805.25 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินสงเคราะห์กรณีคลอดบุตร
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

50) โครงการการสํารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของ สวก.

51) การพัฒนาระบบควบคุม
กระบวนการทํางานภายในและ
บริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร

52) ระบบคุณภาพ

เงินเดือนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน
ค่ารักษาพยาบาล

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5 (2 แผนงาน 17 กิจกรรม 41 ตัวชี้วัดหลัก 2 ตัวชี้วัดภายใน)
1) รวมงบประมาณตามกลยุทธ์ที่ 1-5 ( 14 แผนงาน 56 กิจกรรม 118 ตัวชี้วัดหลัก 18 ตัวชี้วัดภายใน)

ผ5.2 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

56) การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

ค่าตอบแทนผันแปร

53) การประชุมเพื่อบริหารการ
ดําเนินงานภายในสํานักงาน

54) การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
ค่าล่วงเวลา
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กรอบวงเงิน แผนเบิกจ่าย ผู้รับ
ปี 2564 ปี 2564 แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย แผนเบิกจ่าย ผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย (บาท) หน่วย เป้าหมาย

กลยุทธ์/
แผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ไตรมาสที่  1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่  2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่  3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่  4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย 53,400.00 53,400.00 53,400.00 บาท                           -                             -   บาท                           -                             -   บาท                       -                             -   บาท                           -   สบ.

220,000.00 220,000.00 56,000.00 บาท                           -   56,000.00 บาท                           -   54,000.00 บาท                       -   54,000.00 บาท                           -   สบ.
2,510,000.00 2,510,000.00 535,000.00 บาท                           -   825,000.00 บาท                           -   525,000.00 บาท                       -   625,000.00 บาท                           -   สบ.

500,000.00 500,000.00 124,999.98 บาท                           -   125,000.00 บาท                           -   125,000.01 บาท                       -   125,000.01 บาท                           -   สบ.
960,000.00 960,000.00 240,000.00 บาท                           -   240,000.00 บาท                           -   240,000.00 บาท                       -   240,000.00 บาท                           -   สบ.
15,000.00 15,000.00 15,000.00 บาท                           -                             -   บาท                           -                             -   บาท                       -                             -   บาท                           -   สบ.

350,000.00 350,000.00 280,000.00 บาท                           -                             -   บาท                           -                             -   บาท                       -   70,000.00 บาท                           -   สบ.
50,000.00 50,000.00                           -   บาท                           -                             -   บาท                           -   50,000.00 บาท                       -                             -   บาท                           -   สบ.
94,000.00 94,000.00 29,000.00 บาท                           -                             -   บาท                           -   65,000.00 บาท                       -                             -   บาท                           -   สบ.

192,000.00 192,000.00 48,000.00 บาท                           -   48,000.00 บาท                           -   48,000.00 บาท                       -   48,000.00 บาท                           -   สบ.
30,000.00 30,000.00 7,500.00 บาท                           -   7,500.00 บาท                           -   7,500.00 บาท                       -   7,500.00 บาท                           -   สบ.

192,000.00 192,000.00 48,000.00 บาท                           -   48,000.00 บาท                           -   48,000.00 บาท                       -   48,000.00 บาท                           -   สบ.
1,330,000.00 1,330,000.00 332,502.00 บาท                           -   332,500.00 บาท                           -   332,499.00 บาท                       -   332,499.00 บาท                           -   สบ.
3,234,000.00 107,800.00                           -   บาท                           -                             -   บาท                           -                             -   บาท                       -   107,800.00 บาท                           -   สบ.

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน 805,350.00 805,350.00 201,337.50 บาท                           -   201,337.50 บาท                           -   201,337.50 บาท                       -   201,337.50 บาท                           -   สบ.
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,231,000.00 1,231,000.00 307,749.00 บาท                           -   307,749.00 บาท                           -   307,750.00 บาท                       -   307,752.00 บาท                           -   สบ.
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 253,000.00 253,000.00 63,250.00 บาท                           -   63,250.00 บาท                           -   63,251.00 บาท                       -   63,249.00 บาท                           -   สบ.
ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 230,400.00 230,400.00 57,600.00 บาท                           -   57,600.00 บาท                           -   57,600.00 บาท                       -   57,600.00 บาท                           -   สบ.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 1,440,000.00 1,440,000.00 360,000.00 บาท                           -   360,000.00 บาท                           -   360,000.00 บาท                       -   360,000.00 บาท                           -   สบ.
ค่าน้ําประปา 54,000.00 54,000.00 13,500.00 บาท                           -   13,500.00 บาท                           -   13,500.00 บาท                       -   13,500.00 บาท                           -   สบ.
ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 480,000.00 480,000.00 120,000.00 บาท                           -   120,000.00 บาท                           -   120,000.00 บาท                       -   120,000.00 บาท                           -   สบ.
ค่าโทรศัพท์สํานักงาน 240,000.00 240,000.00 60,000.00 บาท                           -   60,000.00 บาท                           -   60,000.00 บาท                       -   60,000.00 บาท                           -   สบ.

30,000.00 30,000.00 7,500.00 บาท                           -   7,500.00 บาท                           -   7,500.00 บาท                       -   7,500.00 บาท                           -   สบ.
รวมงบดําเนินงาน 14,494,150.00 11,367,950.00 2,960,338.48 บาท 2,872,936.50 บาท 2,685,937.51 บาท 2,848,737.51 บาท

งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน 449,900.00 449,900.00 154,900.00 บาท                           -   160,000.00 บาท                           -   35,000.00 บาท                       -   100,000.00 บาท                           -   สบ.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 217,000.00 217,000.00 217,000.00 บาท                           -                             -   บาท                           -                             -   บาท                       -                             -   บาท                           -   สบ.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 105,300.00 105,300.00                           -   บาท                           -   105,300.00 บาท                           -                             -   บาท                       -                             -   บาท                           -   สบ.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 บาท                           -                             -   บาท                           -                             -   บาท                       -                             -   บาท                           -   สบ.

รวมงบลงทุน 802,200.00 802,200.00 401,900.00 บาท 265,300.00 บาท 35,000.00 บาท 100,000.00 บาท
78,915,571.00 75,789,371.00 19,368,043.73 บาท 18,865,041.75 บาท 18,460,742.76 บาท 19,095,542.76 บาท

821,208,171.00 466,197,471.00 110,604,538.73 บาท 176,203,141.75 บาท 103,628,442.76 บาท 75,761,347.76 บาท
3) งบผูกพัน                           -                             -                         -                             -   

376,628,353.99 303,557,227.40 129,969,458.40 บาท                           -   76,525,535.40 บาท                           -   71,439,444.00 บาท                       -   25,622,789.60 บาท                           -   สส.
56,647,735.50 31,647,735.50 10,513,110.00 บาท                           -   11,050,300.50 บาท                           -   3,482,600.00 บาท                       -   6,601,725.00 บาท                           -   สพบ.
3,323,000.00 1,066,520.00 280,080.00 บาท                           -   280,080.00 บาท                           -   280,080.00 บาท                       -   226,280.00 บาท                           -   สบ.

3) รวมงบผูกพัน 436,599,089.49 336,271,482.90 140,762,648.40 บาท                           -   87,855,915.90 บาท                           -   75,202,124.00 บาท                       -   32,450,794.60 บาท                           -    -
1,257,807,260.49 802,468,953.90 251,367,187.13 บาท                           -   264,059,057.65 บาท                           -   178,830,566.76 บาท                       -   108,212,142.36 บาท                           -             -   

                          -                             -                         -                             -   
13,915,264.15 13,915,264.15 9,757,264.15 บาท                           -   3,849,000.00 บาท                           -   309,000.00 บาท                       -   0.00 บาท                           -   สบ.
13,915,264.15 13,915,264.15 9,757,264.15 บาท                           -   3,849,000.00 บาท                           -   309,000.00 บาท                       -   0.00 บาท                           -             -   

1,271,722,524.64 816,384,218.05 261,124,451.28 บาท                           -   267,908,057.65 บาท                           -   179,139,566.76 บาท                       -   108,212,142.36 บาท                           -             -   

ค่าบริการจ้างเหมาพนักงานขับรถ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
ค่าเช่ารถเก๋งพร้อมพนักงานขับรถ 2 คัน (5 ปี 3,234,000 บาท)

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าเบี้ยประกัน

รวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด (1+2+3+4)

2) รวมรายจ่ายประจํา
รวมงบประมาณตามกลยุทธ์ และรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ 2564 (1+2)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์

ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก แมลง และหนู

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร

ค่าจ้างพนักงานส่ง - รับเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างทําความสะอาด

ค่าสอบบัญชี
ค่ารับรองและพิธีการ

  หมายเหตุ:   * ประมาณการณ์งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน กสว. ปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 585 ล้านบาท

4) เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

งบผูกพันสําหรับทุนโครงการวิจัย
งบผูกพันสําหรับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
งบผูกพันสําหรับสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสําหรับสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง
4) รวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

รวมงบประมาณประจําปี 2561 (1+2+3)
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ส่วนที่  5  ประมาณการรายรับของ สวก. ปีงบประมาณ 2564 
สวก. ได้ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจัดสรร และประมาณการรายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก  

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการแสวงหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ โดยปีงบประมาณ 2564 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จํานวน 500.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.89 
ของกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 

ลําดับ แหล่งที่มาของรายรบั ประมาณการรายรับ (ลา้นบาท) 

1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (จากกองทุน สกสว.) 483.00 

2 รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก 8.00 

3 รายรับจากการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย 8.00 

4 เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ 1.00 

รวม 500.00 
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