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1. ความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ นโยบายรัฐบาล และแผนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

   การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ไดมีการทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 

2565) นโยบายรัฐบาล และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยการเกษตร สรุปไดดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับ 1) เก่ียวของ 4 ยุทธศาสตร จากท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร 

1.1.1 ประเด็นยุทธศาสตรชาติท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตรชาติท่ี 4  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1.1.3 ประเด็นยุทธศาสตรชาติท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
1.1.4 ประเด็นยุทธศาสตรชาติท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) (แผนระดับ 2) เก่ียวของ 8 ฉบับ จากท้ังหมด 23 ฉบับ  

1.2.1 แผนแมบทฯ 3  การเกษตร 
1.2.2 แผนแมบทฯ 8  ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
1.2.3 แผนแมบทฯ 16  เศรษฐกิจฐานราก 
1.2.4 แผนแมบทฯ 18  การเติบโตอยางยั่งยืน 
1.2.5 แผนแมบทฯ 19  การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
1.2.6 แผนแมบทฯ 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1.2.7 แผนแมบทฯ 21  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.2.8 แผนแมบทฯ 23  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับ 2) เก่ียวของ 1 ฉบับ จากท้ังหมด 11 ฉบับ 

1.3.1 แผนปฏิรูปประเทศท่ี 6  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : ปฎิรูประบบการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) (แผนระดับ 2) เก่ียวของ 2 ยุทธศาสตร จากท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร 

1.4.1 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1.4.2 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3) เก่ียวของ 5 กลยุทธ จากท้ังหมด 5 กลยุทธ  

1.5.1 กลยุทธท่ี 1  สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1.5.2 กลยุทธท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร 

1.5.3 กลยุทธท่ี 3  สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร 

1.5.4 กลยุทธท่ี 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

1.5.5 กลยุทธท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

1.6 นโยบายรัฐบาล  

1.6.1 นโยบายหลัก เก่ียวของ 5 ดาน จากท้ังหมด 12 ดาน ดังนี้ 

               นโยบายท่ี 5  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

     5.1  เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 

 5.1.1  กํากับดูแลวินัยการเงินการคลัง  

     5.2  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

 5.2.1  พัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  

          [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] 

  5.2.2  พัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก 
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  5.2.3  สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการรายใหม 

 5.3  พัฒนาภาคเกษตร 

  5.3.1  รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหกับเกษตรกรในสินคาเกษตรสําคัญ อาทิ ขาว ยางพารา  

  มันสําปะหลัง ปาลม ออย และขาวโพด โดยผานเครื่องมือและมาตรการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

     ไมเปนภาระกับงบประมาณแผนดินเกินสมควร  

  5.3.2  ลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท่ีเหมาะสมและไมกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ 

  5.3.3  พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม 

  5.3.4  สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร 

  5.3.5  สงเสริมการปลูกไมมีคาเปนพืชเศรษฐกิจ 

  5.3.6  สงเสริมการปศุสัตวใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

  5.3.7  ฟนฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมงใหเกิดความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมง 

       และทรัพยากรทางทะเลใหมีความสมบูรณอยางตอเนื่อง 

 5.4  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  5.4.1  สรางระบบจัดการขอมูลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  

  5.4.2  เสริมสรางการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีอยูใหเกิด 

           ประสิทธิภาพสูงสุด 

นโยบายท่ี 7  การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 

 7.1  สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน 

  7.1.1  สรางมูลคาเพ่ิมธุรกิจชุมชนผานอัตลักษณของพ้ืนท่ี  

 7.1.2  สนับสนุนความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนผานเทคโนโลยี 

 7.1.3  สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

             นโยบายท่ี 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
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 8.1  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

  8.1.1  สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําและความยากจน  

 8.1.2  สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสูง 

 8.1.3  สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตางๆ 

นโยบายท่ี 10  การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 

 10.1  สงเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ แหลงน้ําชุมชน และทะเล 

 10.2  แกไขปญหากาซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 10.3  พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

นโยบายท่ี 11  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

 11.1  พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม 

 11.2  ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการท่ีมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิต 

         ของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล 

 11.3  เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ 

 11.4  สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.6.2 นโยบายเรงดวน เก่ียวของ 4 เรื่อง จากท้ังหมด 12 เรื่อง  

นโยบายท่ี 4   การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

นโยบายท่ี 6   การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 

นโยบายท่ี 7   การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

นโยบายท่ี 10  การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
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1.7 แนวทางตามยุทธศาสตร วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา เก่ียวของ 4 แพลตฟอรม จากท้ังหมด 4 แพลตฟอรม  

1.7.1 แพลตฟอรมท่ี 1  การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 

1.7.2 แพลตฟอรมท่ี 2  การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

1.7.3 แพลตฟอรมท่ี 3  การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

1.7.4 แพลตฟอรมท่ี 4  การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเศรษฐกิจทองถ่ิน 
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ตารางท่ี 1  ประเด็นความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป  

               ท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขนั 

แผนแมบทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป  

3. การเกษตร 

1) เกษตรอัตลักษณ 

2) เกษตรปลอดภัย 

3) เกษตรชีวภาพ 

4) เกษตรแปรรูป 

5) เกษตรอัจฉริยะ 

6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

8. ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 

   และขนาดยอมยุคใหม 

1) การสรางความเขมแข็งผูประกอบการ 

    อัจฉริยะ 

2) การสรางโอกาสเขาถึงตลาด 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นปฏิรปูท่ี 2 :  

ปฏิรูประบบการวิจัยดาน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

     และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง

พาณิชยและเชิงสังคม 

2) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนา 

     วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

กลยุทธท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับ 

              เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ 

               ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและ 

               นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

               ในการแขงขันภาคเกษตร 

กลยุทธท่ี 4 บริหารจดัการทรัพยากร 

               การเกษตรและสิ่งแวดลอม 

               อยางสมดุลและยั่งยนื 

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

    ดานเศรษฐกิจ 

2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดาน 

    องคความรูพ้ืนฐาน 

3) ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ 

    พัฒนานวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตรชาติท่ี 4  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป  

16. เศรษฐกิจฐานราก 

1)  การยกระดับศักยภาพการเปน

ผูประกอบการธุรกิจ 

2)  การสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ี

สงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก 

- ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง 

พาณิชยและเชิงสังคม 

กลยุทธท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับ 

              เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ 

               ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป  

18. การเติบโตอยางย่ังยืน 

1)  การสรางการเติบโตอยางยั่งยนืบนสังคม

เศรษฐกิจสเีขียว 

2)  การสรางการเติบโตอยางยั่งยนืบนสังคม

เศรษฐกิจภาคทะเล 

3)  การสรางการเติบโตอยางยั่งยนืบนสังคมท่ี

เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

4)  การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร 

ท้ังระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

19. การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

1)  การพัฒนาการจดัการนํ้าเชิงลุมนํ้าท้ังระบบ

เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ 

2)  การเพ่ิมผลติภาพของนํ้าท้ังระบบ ในการ

ใชนํ้าอยางประหยัด รูคุณคา และสราง

มูลคาเพ่ิมจากการใชนํ้าใหทัดเทียมกับ

ระดับสากล 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นปฏิรปูท่ี 2 :  

ปฏิรูประบบการวิจัยดาน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

     และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง

พาณิชยและเชิงสังคม 

2) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนา 

     วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

กลยุทธท่ี 4 บริหารจดัการทรัพยากร 

               การเกษตรและสิ่งแวดลอม 

               อยางสมดุลและยั่งยนื 
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ประเด็นยุทธศาสตรชาติท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ป  

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 

     ภาครัฐ 

1)  การพัฒนาบริการประชาชน 

2)  การบริหารจดัการการเงินการคลัง 

3)  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

4)  การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 

21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1)  การปองกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 

2. การบริหารราชการแผนดิน 

1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเรว็ และ

ตอบโจทยชีวิตประชาชน 

2) ระบบขอมูลภาครัฐมมีาตรฐาน 

ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน กาวสู

รัฐบาลดิจิทัล 

3) โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรบัตัว

ไดเร็ว และระบบงานมผีลสัมฤทธ์ิ

สูง 

4) กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม

และมสีมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาต ิ

5) ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถ

ดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกง

ไวในภาครัฐ 

6) การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว 

โปรงใส และมีกลไกปองกันการ

ทุจริตทุกข้ันตอน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท   

ภารกิจ และคณุภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี

ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มขีนาดท่ี

เหมาะสม เกิดความคุมคา 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 

               ภาครัฐ 

2) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

3) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม

ใหมีความทันสมัย เปนธรรม และ

สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลง

ระหวางประเทศ 
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ตารางที ่2  เปาหมายและตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรชาตทิี่เกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

วิสัยทัศนประเทศไทย 2580 

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ 

ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน่ือง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาตยิั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 

5. การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ 

   สิ่งแวดลอม 

6. การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร 

    จัดการภาครัฐ 

เปาหมาย 

1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 

เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน

สูงขึ้น 

1. สรางความเปนธรรม และลดความ

เหล่ือมลํ้าในทุกมิติ 

2. กระจายศูนยกลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุก

ภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนา

ประเทศในทุกระดับ  

3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น

ในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 

1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ

วัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 

2. ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เพ่ือลดผลกระทบทางลบ จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

3. ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถ

ของระบบนิเวศ 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ

และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

โปรงใส 

2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอ

การเปล่ียนแปลง 

3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัด 

1. รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได 

2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปจจัยการ

ผลิตและแรงงาน 

3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

4. ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1. ความแตกตางของรายไดและการเขาถึง

บริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร 

2. ความกาวหนาของการพัฒนาคน 

3. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

1. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

2. สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมไดรับ

การฟนฟู 

3. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

4. ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 

2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

3. ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
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ตารางที่ 3  เปาหมาย ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่เกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

แผนแมบทฯ ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 - 2565 

3. การเกษตร 

 

ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร  

(เฉลี่ยรอยละ) 

ขยายตัว 

รอยละ 3.8 

 ผลิตภาพการผลติของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน อัตราผลิตภาพการผลติของภาคเกษตร (เฉลี่ยรอยละ) เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 1.2 

8. ผูประกอบการและ

วิสาหกิจขนาดกลาง 

    และขนาดยอมยุคใหม 

ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยคุใหมท่ีมี

บทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

สัดสวนผลติภณัฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตอผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ 

รอยละ 45 

16. เศรษฐกิจฐานราก รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึนอยางกระจาย

และอยางตอเน่ือง 

ดัชนีการพัฒนาอยางท่ัวถึงของประเทศไทย  4.30 คะแนน 

18. การเติบโตอยางยั่งยืน สภาพแวดลอมของประเทศไทยมคีุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน อันดับของประเทศดานความยั่งยนืและคณุภาพสิ่งแวดลอม 

ในระดับโลก 

อยูในลําดับต่ํากวา 50 

ประเทศแรกของโลก 

19. การบริหารจดัการนํ้า 

     ท้ังระบบ 

ความมั่นคงดานนํ้าของประเทศเพ่ิมข้ึน ดัชนีความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ (ระดับ/คะแนน) ดัชนีความมั่นคงดานนํ้า 

ของประเทศ ระดับ 2  

(60 คะแนน) 

 ผลิตภาพของนํ้าท้ังระบบเพ่ิมข้ึน ในการใชนํ้าอยางประหยดั

และสรางมลูคาเพ่ิมจากการใชนํ้า 

ระดับความมั่นคงและ/หรือผลิตภาพจากการใชนํ้า  

(บาท/ลูกบาศกเมตร) 

 

ตามแตละดาน และเพ่ิม 3 

เทาจากคาเฉลี่ยปจจุบัน 

ป 2563 

20. การบริการประชาชน 

     และประสิทธิภาพ 

     ภาครัฐ 

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

ของผูใชบริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวา รอยละ 85 

ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมปีระสิทธิภาพดวยการนํา

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส อยูในกลุมประเทศท่ีมีการ

พัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก 
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แผนแมบทฯ ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 - 2565 

21. การตอตานการทุจริต 

     และประพฤติมิชอบ 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI Index) ของประเทศไทย อยูในอันดับ 1 ใน 54  

และ/หรือไดคะแนน 

ไมต่ํากวา 50 คะแนน 

23. การวิจัยและพัฒนา 

     นวัตกรรม 

ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยี และดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของ

ประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 

การจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลย ีและทางวิทยาศาสตรของประเทศ 

1 ใน 30 อันดับแรก โดย

สถาบันการจดัการนานาชาต ิ

มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวล

รวมภายในของประเทศเพ่ิมข้ึน 

รอยละของมลูคาการลงทุน วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตอผลติภณัฑ

มวลรวมในประเทศ 

รอยละ 1.5 
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ตารางที่ 4  เปาหมาย ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของ แผนแมบทฯ ประเด็นยอย ที่เกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

แผนแมบทฯ  

ประเด็นยอย 
เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

แผนแมบทฯ ท่ี 3 ประเด็นการเกษตร 

1. เกษตรอัตลักษณ 

พ้ืนถิ่น 

สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นมีมูลคาเพ่ิมขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น (เฉล่ียรอยละ) ขยายตัว รอยละ 3 

2. เกษตรปลอดภัย 1. สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัย (เฉล่ียรอยละ)  ขยายตัว รอยละ 3 

 2. ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยของไทยไดรับการ

ยอมรับดานคุณภาพความปลอดภัยและ

คุณคาทางโภชนาการสูงขึ้น 

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร -* -* -* 

3. เกษตรชีวภาพ 1. สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรชีวภาพ (เฉล่ียรอยละ) ขยายตัว รอยละ 3 

 2. วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิ

ปญญาทองถิ่นมีการจัดต้ังในทุกตําบลเพ่ิมขึ้น 

จํานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพ  1 ตําบล 

1 วิสาหกิจ 

1 ตําบล 

1 วิสาหกิจ 

1 ตําบล 

1 วิสาหกิจ 

4. เกษตรแปรรูป สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคา 

เพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ 

(เฉล่ียรอยละ) 

ขยายตัว รอยละ 3 

5. เกษตรอัจฉริยะ 1. สินคาท่ีไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะมี

มูลคาเพ่ิมขึ้น 

มูลคาสินคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะ (เฉล่ียรอยละ) ขยายตัว 

รอยละ 3 

ขยายตัว 

รอยละ 3 

ขยายตัว 

รอยละ 3 

 2. ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงท่ีมีการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงท่ีมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะ 

(เฉล่ียรอยละ) 

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10 

6. การพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร 

1. ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวย

มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอหนวย (เฉล่ียรอยละ) เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10 

 2. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน 

และกลุมเปาหมาย) ท่ีขึ้นทะเบียนกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็ง

ในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร) ท่ีขึ้นทะเบียนกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉล่ียรอยละ) 

วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร  

มีความเขมแข็ง รอยละ 25 
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แผนแมบทฯ  

ประเด็นยอย 
เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

แผนแมบทฯ ท่ี 8 ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม  

การสรางความเขมแข็ง

ผูประกอบการอัจฉริยะ 

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทย

เพ่ิมขึ้น 

 

อัตราการขยายตัวจํานวนการกอต้ังวิสาหกิจเริ่มตน (เฉล่ียรอยละ) ขยายตัว 

รอยละ 10 

ขยายตัว 

รอยละ 10 

ขยายตัว 

รอยละ 10 

แผนแมบทฯ ท่ี 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

1. การยกระดับศักยภาพ

การเปนผูประกอบการ

ธุรกิจ 

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ

ฐานรากเพ่ิมขึ้น 

อัตราการเติบโตของรายไดของกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดตํ่าสุด  

(เฉล่ียรอยละ) 

ไมตํ่ากวา 

รอยละ 15 

ตอป 

ไมตํ่ากวา 

รอยละ 15 

ตอป 

ไมตํ่ากวา 

รอยละ 15 

ตอป 

2. การสรางสภาพแวดลอม

และกลไกท่ีสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

1. ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได

เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

อัตราการเติบโตของมูลคาเศรษฐกิจฐานรากของมูลคาสินคา OTOP  

(เฉล่ียรอยละ) 

อยางนอย รอยละ 30 ของปฐาน 

 

2. กลุมประชากรรายไดตํ่าสุดรอยละ 40 มี

ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

สัดสวนภาระหน้ีตอรายได (debt service ratio) (รอยละ) สัดสวนภาระหน้ีตอรายได รอยละ 55 

แผนแมบทฯ ท่ี 18 การเติบโตอยางยั่งยืน 

1. การสรางการเติบโตอยาง

ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ

สีเขียว 

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความ

ยั่งยืนสูงขึ้น 

ดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดลอม (คะแนน) 50 คะแนน 50 คะแนน 50 คะแนน 

2. การสรางการเติบโตอยาง

ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ

ภาคทะเล 

ความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) 70 คะแนน 70 คะแนน 70 คะแนน 

3. การสรางการเติบโตอยาง

ยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตร

ตอสภาพภูมิอากาศ 

การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย

ลดลง 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนสง สาขา

กระบวนการอุตสาหกรรมและ การใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสีย

ลดลง (ลานตันคารบอนไดออกไซด) 

ลดลงอยางนอย รอยละ 12 จากกรณีปกติ 
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แผนแมบทฯ  

ประเด็นยอย 
เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

4. การจัดการมลพิษท่ีมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

และสารเคมีในภาค

เกษตรท้ังระบบ ให

เปนไปตาม 

มาตรฐานสากลและคา

มาตรฐานสากล 

1. คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน แหลงนํ้าใตดิน

และแหลงนํ้าาทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ

ประเภทการใชประโยชน 

คุณภาพของนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน แหลงนํ้าทะเล และแหลงนํ้าใตดิน อยูในเกณฑ

เหมาะสมกับประเภทของ การใชประโยชน (รอยละของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมด) 

รอยละ 35 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

2. คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือน

อยูระดับมาตรฐานของประเทศไทย 

คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยูในเกณฑมาตรฐานประเทศไทย 

(รอยละของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมด) 

รอยละ 35 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

3. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของ

เสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและ

การอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ คาดัชนีเทากับ 0.74 

แผนแมบทฯ ท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

การพัฒนาการจัดการนํ้า

เชิงลุมนํ้าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิม

ความม่ันคงดานนํ้าของ

ประเทศ 

1. ระดับความม่ันคงดานนํ้าอุปโภคบริโภค 

เพ่ิมขึ้นจากระดับ 3 ใหเปนระดับ 4  

(สูงสุดท่ีระดับ 5) 

ดัชนีความม่ันคงดานนํ้าอุปโภคบริโภค อยูในระดับ 3.25 

 2. ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานนํ้าเพ่ิมขึ้น ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยดานนํ้า (ระดับ) อยูในระดับ 3.0  

 3. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

นํ้า เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน ใหเปน 

80 คะแนน 

ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการนํ้า (ระดับ) ไมนอยกวา 

70 คะแนน 

ไมนอยกวา 

70 คะแนน 

ไมนอยกวา 

70 คะแนน 

แผนแมบทฯ ท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. การพัฒนาบริการ

ประชาชน 

งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเปนดิจิทัล

เพ่ิมขึ้น 

สัดสวนความสําเร็จของกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปล่ียนใหเปนดิจิทัล รอยละ 100 

(2,180 กระบวนงาน) 

2. การบริหารจัดการ

การเงิน การคลัง 

หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

รอยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตอเปาหมายยุทธศาสตรชาต แผนงาน/โครงการภายใต 15 ประเด็นเรงดวน

ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
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แผนแมบทฯ  

ประเด็นยอย 
เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

3. การพัฒนาระบบริหาร

งานภาครัฐ 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา

มาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 

ระดับ Digital Government Maturity Model ของหนวยงาน กษ. ระดับ 2 

สัดสวนของหนวยงานสังกัด กษ. ท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยางสูงตามเปาหมาย ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

4. การสรางและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ 

บุคลากร กษ. ยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือ

เกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึก มี ความสามารถสูง มุงม่ันและเปนมือ

อาชีพ 

รอยละความพึงพอใจของบุคลากร กษ. ท่ีมีตอองคกร ไมนอยกวา 

รอยละ 70  

ไมนอยกวา 

รอยละ 75  

ไมนอยกวา 

รอยละ 80  

 สัดสวนบุคลากร กษ. ท่ีกระทําผิดกฎหมายลดลง ลดลง 

รอยละ 10 

ลดลง 

รอยละ 15 

ลดลง 

รอยละ 20 

แผนแมบทฯ ท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

บุคลากร กษ. มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรม

ซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA  รอยละ 80  

(85 ขึ้นไป) 

รอยละ 80  

(85 ขึ้นไป) 

รอยละ 80  

(85 ขึ้นไป) 

แผนแมบทฯ ท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมดานเศรษฐกิจ 

 

สถาบันเกษตรกรสามารถสรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น

จากการวิจัยและนวัตกรรม สงผลใหเกิดการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน 

อัตราการขยายตัวของจํานวนสถาบันเกษตรกรเปาหมายท่ีท่ีสรางมูลคา เพ่ิม

สูงขึ้นจากการวิจัย 

เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย

รอยละ 5 

ตอป 

เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย

รอยละ 5 

ตอป 

เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย

รอยละ 5 

ตอป 
2. การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมดานสังคม 

 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ

ความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับ

เพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เชิงสังคม 

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (รอยละของผลสัมฤทธ์ิในการยกระดับคุณภาพทาง

สังคมจากผลการวิจัยฯ) 

-* -* -* 

3. การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมดาน

ส่ิงแวดลอม 

การประยุกตใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการเพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยาง

ยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

สัดสวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจชีวภาพ ตอ

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท้ังหมด 

จัดทําฐานขอมูลและมีขอมูลปฐาน เกี่ยวกับ 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 

ดาน เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
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แผนแมบทฯ  

ประเด็นยอย 
เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

4. การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมดานองค

ความรูพ้ืนฐาน 

ประเทศไทยมีขดีความสามารถของเทคโนโลยี

ฐานท้ัง 4 ดาน ทัดเทียมประเทศท่ีกาวหนาใน

เอเชีย 

อันดับความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศท่ีกาวหนา  

ในเอเชีย 

5. ดานปจจัยสนับสนุนใน

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

1. จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมไดรับการ

พัฒนาเพ่ิมขึ้น 

อัตราจํานวนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีจําเปนตอ

การพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 

 2. สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชนตอภาครัฐเพ่ิมขึ้น 

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ 70:30 

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

กลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงานสําคัญ 

1. สรางความเขมแข็งใหกับ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1. วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญญา

ทองถิ่นมีการจัดต้ังทุกตําบลเพ่ิมขึ้น 

จํานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพ 

(ราย)  

1) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง

มูลคา 

2) แผนงานพ้ืนฐานดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

3) แผนงานบูรณาการพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

4) แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมสูสากล 

5) แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุน

การสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 

2. ศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกร   

รายยอยเพ่ิมขึ้น 

อัตราการเติบโตของรายไดของเกษตรกรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดตํ่าสุด  

(เฉล่ียรอยละ) 

3. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และ

กลุมเปาหมาย) ท่ีขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ มีความเขมแข็งในระดับมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร) ท่ีขึ้นทะเบียน

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็ง ในระดับมาตรฐาน  

(เฉล่ียรอยละ) 

(1) สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และ 2 อยางนอยรอยละ 90 

(2) วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร มีความเขมแข็งรอยละ 25 

 4. การขยายตัวของสถาบันเกษตรกรในประเทศไทย

เพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวจํานวนการกอต้ังสถาบันเกษตรกร (เฉล่ียรอยละ) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร 

1. สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นมีมูลคาเพ่ิมขึ้น มูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น (เฉล่ียรอยละ) 1) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง

มูลคา 

2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

3) แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมสูสากล 

4) แผนงานพ้ืนฐานดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

2. สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมขึ้น มูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและ 

เกษตรอินทรีย (เฉล่ียรอยละ) 

 3. เกษตรกรไดรับการพัฒนาสูการผลิตตามการปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดี 

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน GAP / เกษตรอินทรีย (ราย) 

 4. สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 1) จํานวนพันธุกรรมพืช สัตว จุลินทรีย ท่ีใชประโยชนและไดรับการสงเสริม  

รอยละ 5 ตอป  

2) จํานวนพันธุกรรมพืช สัตว จุลินทรีย ท่ีเก็บไวในธนาคารพันธุกรรม (สายพันธุ) 

 5. สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิมขึ้น มูลคาของสินคาเกษตรหลักท่ีใชแปรรูปและผลิตภัณฑ (เฉล่ียรอยละ) 
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กลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงานสําคัญ 

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการแขงขันภาคเกษตร 

1. มีงานวิจัยและพัฒนาองคความรูพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ตลอดจนวิจัยตอ

ยอดเชิงสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถภาคเกษตร 

1) อัตราการขยายตัวของงานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแขงขัน

ภาคเกษตร 

2) อัตราการขยายตัวของงานวิจัยตอยอดเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแขงขัน

ภาคเกษตร 

1) แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม (ดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน) 

2) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง

มูลคา 2. สถาบันเกษตรกรมีการใชนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมการใชนวัตกรรม 

 3. สินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีไดจากเทคโนโลยี

สมัยใหม/อัจฉริยะมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 

1) จํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี (ป 2563)  

2) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑจากฟารมอัจฉริยะ (รอยละ)  

(ป 2564-2565) 

 4. ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงท่ีมีการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงอัจฉริยะ 

4. บริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตรและส่ิงแวดลอม  

อยางสมดุลและยั่งยืน 

1. ระดับความม่ันคงดานนํ้าสําหรับการเกษตร / 

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานนํ้าเพ่ิมขึ้น 

พ้ืนท่ีรับการบรรเทาอุทกภัย 

 

1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 

2) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

3) แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุน

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

4) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง

มูลคา 

5) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและ

ส่ิงแวดลอม 

2. ผลิตภาพจากการใชนํ้าของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีรับประโยชนท่ีสรางใหม 

3. การผลิตของภาคเกษตรมีความยั่งยืน ดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับดานการเกษตร (การอุดหนุน

การเกษตร การควบคุมสารกําจัดศัตรูพืช) 

4. ความยั่งยืนภาคเกษตร พ้ืนท่ีทางการเกษตรไดรับการคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางยั่งยืน 

แผนท่ีความเหมาะสมทางการเกษตร 

5. คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน และแหลงนํ้าทะเลมี

คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชนทาง

การเกษตร 

คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน และแหลงนํ้าทะเล มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

ของประเทศไทย  

6. คุณภาพอากาศ อยูระดับมาตรฐานของ 

ประเทศไทย 

คุณภาพอากาศ อยูในเกณฑมาตรฐานประเทศไทย  

(รอยละของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมด) 
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กลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงานสําคัญ 

 7. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย

อันตราย สารเคมีในภาคเกษตร และ

ภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความ

สมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ  

 8. การปลอยกาซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทย

ลดลง 

1) จํานวนการฝกอบรม (ครั้ง) 

2) ปริมาณกาซเรือนกระจกภาคเกษตร (รอยละ) 

 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

1. ปองกันและแกปญหาความม่ันคงปลอดภัยทาง   

ไซเบอร 

รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใน

การปองกันและแกปญหาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 

1) แผนงานพ้ืนฐานดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

2) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม 

3) แผนงานยุทธศาสตรปองกันและ

แกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความ

ม่ันคง 

4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 2. มีการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร

จัดการองคกรเพ่ิมขึ้น (จํานวนงานบริการ) 

จํานวนกระบวนงานและบริการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ท่ีปรับเปล่ียนมาใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3. บริการของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 4. หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

จํานวนโครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

 5. หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีขีด

สมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ

คลองตัว 

1) รอยละของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีมีระดับ 

Digital Government Maturity Model ไมตํ่ากวาระดับท่ี 2 

2) รอยละของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเขารับการ

ประเมินสถานะเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

 6. บุคลากร กษ. มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมซ่ือสัตย

สุจริต 

รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA  

 7. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดล จํานวนคดีทุจริตรายหนวยงาน (จํานวนขอรองเรียนเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีถูกชี้มูล

เรื่องวินัย (ทุจริต)) 
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กลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงานสําคัญ 

 8. บุคลากร กษ. ยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือ

เกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 

มีความสามารถสูง มุงม่ันและเปนมืออาชีพ 

1) รอยละความผูกพันของขาราชการในสังกัด กษ. ท่ีมีตอองคกร 

2) สัดสวนขาราชการท่ีกระทําผิดกฎหมายลดลง 
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2. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

1)  วิสัยทัศน “สวก. เปนผูนําในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการเกษตรอยางยั่งยืน” 

 2)  พันธกิจ  1.  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

  2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร 

  3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร 

3)  เปาประสงค  1.  ผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จสามารถนําไปใชประโยชนไดเพ่ิมข้ึน 

                       2.  พัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 

   3.  มีระบบเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยดานการเกษตรท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 

4)  กลยุทธ/แผนงาน 

กลยุทธท่ี 1  การสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 แผนงาน ดังนี้ 

1) แผนงานการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยท่ีมีศักยภาพและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

2) แผนงานการผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน 

3) แผนงานการสรางและบริหารจัดการความรวมมือและเครือขายวิจัย 

กลยุทธท่ี 2  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวย 1 แผนงาน ดังนี้ 

1) แผนงานการพัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 3  การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรูดวยนวัตกรรมสารสนเทศ ประกอบดวย 1 แผนงาน ดังนี้ 

1) แผนงานการบริหารจัดการและสื่อสารองคความรูดานการวิจัยการเกษตรดวยนวัตกรรมสารสนเทศ 

กลยุทธท่ี 4  การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการบริหารการวิจัยการเกษตร ประกอบดวย 2 แผนงาน ดังนี้ 

1) แผนงานการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการบริหารการวิจัยการเกษตร 

2) แผนงานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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กลยุทธที ่1 การสนับสนนุทุนวิจัยดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

               ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนๆ มีแนวทางและเปาหมายท่ีสอดคลองเก่ียวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ ท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 1) 

1.1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1.2 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

1.3 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2) 

2.1 ประเด็นท่ี 3   การเกษตร 

2.2 ประเด็นท่ี 8   ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

2.3 ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก  

2.4 ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอยางยั่งยืน 

2.5 ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

2.6 ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับ 2) 

3.1 ดานท่ี 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (แผนระดับ 2) 

4.1 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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5. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3) 

5.1 กลยุทธท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

5.2 กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร 

5.3 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร  

5.4 กลยุทธท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
 

สวนท่ี 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565) 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1. การสนับสนุน 

ทุนวิจัยดาน

การเกษตร

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลงานวิจัยท่ีแลว

เสร็จสามารถ

นําไปใชประโยชน

ไดเพ่ิมขึ้น 

1.1 มีการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบวิจัย 

ตามทิศทางภาคการเกษตรในอนาคต 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 606.04 

 

661.30 

 

727.32 

 

1.2 มีการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาดาน

การเกษตร จํานวน 1,810 ลานบาท 

522.11 

ลานบาท 

631.64 

ลานบาท 

620.525 

ลานบาท  

550 

ลานบาท 

600 

ลานบาท 

660 

ลานบาท 

1.3 สัดสวนโครงการวิจัยท่ีมีเอกชนรวม

สนับสนุนทุนวิจัย (In Cash/In Kind) 

เทากับรอยละ 7 ในป 2565 

รอยละ  

7.05 

รอยละ  

3.30 

รอยละ  

9.89 

รอยละ  

5 

รอยละ  

6 

รอยละ  

7 

  1.4 สัดสวนงานวิจัยท่ีใชประโยชนเทียบกับ

งานวิจัยท่ีแลวเสร็จเทากับรอยละ 45 

- รอยละ  

43.14 

รอยละ  

53.83 

รอยละ  

45 

รอยละ  

45 

รอยละ 

45 

  1.5 จํานวนครั้งในการสรางและพัฒนา

ความรวมมือและเครือขายเพ่ือ

ขับเคล่ือนการนําผลงนวิจัยไปใช

ประโยชนกับหนวยงานตางๆ 

 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565) 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2563 2564 2565 

  1.6 จํานวนเกษตรกร/กลุมเกษตรตนแบบ  

ท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก

ผลงานวิจัย สวก. เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 

 

 

- 990 

ครัวเรือน 

1,414 

ครัวเรือน 

(เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 

43) 

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ  

20 

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ  

20 

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ  

20 

  1.7 รอยละ 80 ของ MOU มีการดําเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

- - รอยละ 56 

(23/41 ฉบับ) 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80  

 

 

 

 

  

  1.8 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน 2.6 เทาของกรอบ

งบประมาณในป 2565 

- 1.57 เทา 

เทียบกับ

กรอบ

งบประมาณ 

(1,263.56/ 

803.67 ลบ.) 

2.09 เทา 

เทียบกับ

กรอบ

งบประมาณ 

(1,644.32/ 

786.23 ลบ.) 

 

2.2 เทา 

เทียบกับ

กรอบ

งบประมาณ 

2.4 เทา 

เทียบกับ

กรอบ

งบประมาณ 

2.6 เทา 

เทียบกับ

กรอบ

งบประมาณ 

รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 1 ป 2563 - 2565 1,994.66 
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กลยุทธที ่2  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

       ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนๆ มีแนวทางและเปาหมายท่ีสอดคลองเก่ียวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องคการมหาชน) ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

1. ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 1) 

5.5 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2) 

2.1 ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (แผนระดับ 2) 

3.1 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

4. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3) 

4.1 กลยุทธท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

4.2 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร 
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สวนท่ี 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กลยุทธ เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 3 ป  

(ป 2563 – 2565) 

ขอมูลฐาน คาเปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2563 2564 2565 

2. การพัฒนา

และเพ่ิม

ศักยภาพ

นักวิจัยในการ

ผลิตงานวิจยั

ท่ีมีคุณภาพ 

พัฒนานักวิจัย

การเกษตรมือ

อาชีพเพ่ิมข้ึน 

2.1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร

วิจัยดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร  

จํานวน 2,500 ราย 

1,117 

ราย 

439 

ราย 

665 

ราย 

700  

ราย 

800  

ราย 

1,000 

ราย 

54.31 59.74 65.71 

 2.2 สัดสวนผูรับทุนนําความรูไปใช

ประโยชนในสายงานในชวงเวลาท่ี

กําหนดเทียบกับผูสําเร็จ

การศึกษา/เสรจ็สิ้นการฝกอบรมฯ

รอยละ 80 

- 

 

รอยละ 

80.43 

รอยละ 

82  

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 2 ป 2563 - 2565 179.76 
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กลยุทธที ่3 การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรูดวยนวัตกรรมสารสนเทศ 

            ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนๆ มีแนวทางและเปาหมายท่ีสอดคลองเก่ียวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการและส่ือสารองคความรูดวยนวัตกรรมสารสนเทศ 

1. ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 1) 

1.1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2) 

2.1 ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (แผนระดับ 2) 

3.1 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

4. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3) 

4.1 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร 
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สวนท่ี 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กลยุทธ เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 3 ป  

(ป 2563 – 2565) 

ขอมูลฐาน คาเปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2563 2564 2565 

3. การบริหาร

จัดการและ

สื่อสารองค

ความรูดวย

นวัตกรรม

สารสนเทศ 

มีระบบเช่ือมโยง

ขอมูลงานวิจัย

ดานการเกษตรท่ี

สามารถนําไปใช

ประโยชนได 

3.1 ฐานขอมูลงานวิจัยดาน

การเกษตรเพ่ิมข้ึน 15 ฐาน 

8 ฐาน 

(สะสม  

18 ฐาน) 

9 ฐาน 

(สะสม  

27 ฐาน) 

9 ฐาน 

(สะสม  

36 ฐาน) 

เพ่ิมข้ึน 

5 ฐาน 

เพ่ิมข้ึน 

5 ฐาน 

เพ่ิมข้ึน 

5 ฐาน 

27.98 30.78 

 

33.86 

3.2 มีการเช่ือมโยงขอมูลดานการ

วิจัยการเกษตรกับหนวยงาน

ตางๆ รวม 50 หนวยงาน 

(สะสม) 

11  

หนวยงาน 

(สะสม) 

13  

หนวยงาน 

(สะสม) 

35 

หนวยงาน 

(สะสม) 

40 

หนวยงาน 

(สะสม) 

45 

หนวยงาน 

(สะสม) 

50 

หนวยงาน 

(สะสม) 

3.3 จํานวน IP ของการใชขอมูล

ดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 

540,444 

IP 

(เพ่ิมข้ึน

รอยละ 

46) 

601,831 

IP 

(เพ่ิมข้ึน

รอยละ 

11) 

779,652 

IP 

(เพ่ิมข้ึน

รอยละ 

20) 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  

10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  

10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  

10 

รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 3 ป 2563 - 2565 92.62 
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กลยุทธที ่4 การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการบริหารการวิจัยการเกษตร 

             ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนๆ มีแนวทางและเปาหมายท่ีสอดคลองเก่ียวของกับสํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการบริหารการวิจัยการเกษตร 

1. ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 1) 

1.1 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2) 

2.1 ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

2.2 ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (แผนระดับ 2) 

3.1 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

4. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3) 

4.1 กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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สวนท่ี 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กลยุทธ เปาประสงค 
ตัวชี้วัด 3 ป  

(ป 2563 – 2565) 

ขอมูลฐาน คาเปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2563 2564 2565 

4. การพัฒนา

องคกรสูความ

เปนเลิศดาน

การบริหาร

การวิจัย

การเกษตร 

 

สวก. เปนผูนําใน

การบริหารการ

วิจัยการเกษตร 

เพ่ือสรางความ

เขมแข็งของภาค

การเกษตรอยาง

ยั่งยืน 

4.1 การดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลรอยละ 80 

รอยละ

135.40 

รอยละ

221.25 

รอยละ 

169.56 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

101.82 113.73 

 

125.10 

4.2 ผลการประเมินคณุธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไม

นอยกวารอยละ 85 

รอยละ 

96.55 

รอยละ 

95.72 

N/A ≥ รอยละ 

85 

≥ รอยละ 

85 

≥ รอยละ 

85 

4.3 กระบวนงานและบริการท่ี

ปรับเปลีย่นมาใชเทคโนโลยดีิจิทัล 

เพ่ือการนําไปสู e-Office  

รอยละ 100  

รอยละ  

10 

รอยละ  

10 

รอยละ  

20 

 

รอยละ 

50 

(สะสม) 

รอยละ 

 80 

(สะสม) 

รอยละ 

 100 

(สะสม) 

  4.4 ระดับ Digital Government 

Maturity Model ของ สวก.  

อยูระดับ 2 ในป 2565 

- - - ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 2 

  4.5 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการภายนอกเฉลี่ย 

ไมนอยกวารอยละ 80 

รอยละ 

86.60 

รอยละ 

87.40 

รอยละ 

89.40 

≥ รอยละ 

80 

≥ รอยละ 

80 

≥ รอยละ 

80 

  4.6 จํานวนเงินทุนจากหนวยงาน

ภายนอกเพ่ือตอบสนองตอ 

พันธกิจองคกรเพ่ิมข้ึน 1,500 

ลานบาท 

451.45 

ลานบาท 

685.40 

ลานบาท 

432.61 

ลานบาท 

450 

ลานบาท 

500 

ลานบาท 

550 

ลานบาท 

รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 4 ป 2563 - 2565 340.65 
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3. สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

1)  วิสัยทัศน “สวก. เปนผูนําในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการเกษตรอยางยั่งยืน” 

 2)  พันธกิจ  1.  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

  2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร 

  3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร 

3)  เปาประสงค  1.  ผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จสามารถนําไปใชประโยชนไดเพ่ิมข้ึน 

                       2.  พัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 

   3.  มีระบบเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยดานการเกษตรท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 

        4) กลยุทธ (เปาหมาย ตัวช้ีวัด และแผนงาน) 

กลยุทธท่ี 1 

การสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร 

อยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2 

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัย 

ในการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3 

การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรู 

ดวยนวัตกรรมสารสนเทศ 

กลยุทธท่ี 4 

การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

ดานการบริหารการวิจัยการเกษตร 

เปาประสงค 

ผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จสามารถนําไปใชประโยชนได

เพ่ิมข้ึน 

เปาประสงค 

พัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 

 

เปาประสงค 

มีระบบเช่ือมโยงขอมูลงานวิจัยดานการเกษตร

ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 

เปาประสงค 

สวก. เปนผูนําในการบริหารการวิจัยการเกษตร

เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการเกษตรอยาง

ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 

1.1 มีการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบวิจัยตามทิศทางภาค

การเกษตรในอนาคต จํานวน 2 ครั้ง/ป 

1.2 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร

จํานวน 1,810 ลานบาท 

 

ตัวชี้วัด 

2.1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร

วิจัยดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 

2,500 ราย 

 

ตัวชี้วัด 

3.1 ฐานขอมูลงานวิจัยดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

15 ฐาน 

3.2 มีการเช่ือมโยงขอมูลดานการวิจัย

การเกษตรกับหนวยงานตางๆ จํานวน  

50 หนวยงาน (สะสม) 

ตัวชี้วัด 

4.1 รอยละ 80 สามารถดาํเนินการไดตาม

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.2 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส     

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 (ตามแผน Y) 
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กลยุทธท่ี 1 

การสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร 

อยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2 

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักวิจัย 

ในการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3 

การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรู 

ดวยนวัตกรรมสารสนเทศ 

กลยุทธท่ี 4 

การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

ดานการบริหารการวิจัยการเกษตร 

1.3 สัดสวนโครงการวิจัยท่ีมีจํานวนเอกชนรวม

สนับสนุนทุนวิจัย (In Cash/In Kind) เทากับ

รอยละ 7 ในป 2565  

1.4 สัดสวนงานวิจยัท่ีใชประโยชนเทียบกับงานวิจัยท่ี

แลวเสร็จ เทากับรอยละ 45 

1.5 จํานวนครั้งในการสรางและพัฒนาความรวมมือและ

เครือขายเพ่ือขับเคล่ือนการนําผลงนวิจัยไปใช

ประโยชนกับหนวยงานตางๆ 3 ครั้ง/ป 

1.6 จํานวนเกษตรกร/กลุมเกษตรกรตนแบบท่ีไดรับ

การถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สวก. 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

1.7 รอยละ 80 ของ MOU มีการดําเนินกิจกรรม/

โครงการ 

1.8 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิด

จากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 2.6 เทา

ของกรอบงบประมาณในป 2565 

2.2 สัดสวนผูรับทุนนําความรูไปใช

ประโยชนในสายงานในชวงเวลาท่ี

กําหนดเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา/

เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ รอยละ 80 

3.3 จํานวน IP ของการใชขอมูลดาน

การเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 

4.3 มีกระบวนงานและบริการท่ีปรับเปลี่ยนมา

ใชเทคโนโลยดีิจิทัล เพ่ือการนําไปสู  

e-Office รอยละ 100 

4.4 ระดับ Digital Government Maturity 

Model ของ สวก. อยูระดับ 2 ในป 2565 

(ตามแผน Y) 

4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการภายนอก 

ไมนอยกวารอยละ 80 

4.6 จัดหาเงินทุนจากหนวยงานภายนอกเพ่ือ

ตอบสนองตอพันธกิจองคกรเพ่ิมข้ึน 1,500 

ลานบาท 

แผนงาน 

1. การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยท่ีมศีักยภาพและ

ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

2. การผลักดันผลงานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน 

3. การสรางและบริหารจัดการความรวมมือและ

เครือขายวิจัย 

แผนงาน 

การพัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพ 

แผนงาน 

การบริหารจัดการและสื่อสารองคความรูดาน

การวิจัยการเกษตรดวยนวัตกรรมสารสนเทศ 

แผนงาน 

1. การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการ

บริหารการวิจัยการเกษตร 

2. การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
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5)  ตัวช้ีวัดป 2563 - 2565 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565) 
คาเปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1. การสนับสนุน 

ทุนวิจัยดาน

การเกษตรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลงานวิจัยท่ีแลว

เสร็จสามารถ

นําไปใชประโยชน

ไดเพ่ิมข้ึน 

1.1 มีการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบวิจัยตามทิศทางภาคการเกษตร 

ในอนาคต 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 606.04 661.30 727.32 

 

1.2 มีการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร จํานวน  

1,810 ลานบาท 

550 

ลานบาท 

600 

ลานบาท 

660 

ลานบาท 

1.3 สัดสวนโครงการวิจัยท่ีมีนเอกชนรวมสนับสนุนทุนวิจยั 

 (In Cash/In Kind) เทากับรอยละ 7 ในป 2565 

รอยละ  

5 

รอยละ  

6 

รอยละ  

7 

  1.4 สัดสวนงานวิจยัท่ีใชประโยชนเทียบกับงานวิจัยท่ีแลวเสร็จ 

เทากับรอยละ 45 

รอยละ  

45 

รอยละ  

45 

รอยละ  

45 

  1.5 จํานวนครั้งในการสรางและพัฒนาความรวมมือและเครือขาย 

เพ่ือขับเคลื่อนการนําผลงนวิจัยไปใชประโยชนกับหนวยงานตางๆ 

3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

  1.6 จํานวนเกษตรกร/กลุมเกษตรตนแบบ ท่ีไดรับการถายทอด

เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สวก. เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  

20 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  

20 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  

20 

  1.7 รอยละ 80 ของ MOU มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการ รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

รอยละ 

80 

  1.8 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 2.6 เทาของกรอบงบประมาณ 

ในป 2565 

2.2 เทา 2.4 เทา 2.6 เทา 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565) 
คาเปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 

2. การพัฒนาและ

เพ่ิมศักยภาพ

นักวิจัยในการ

ผลิตงานวิจยัท่ีมี

คุณภาพ 

พัฒนานักวิจัย

การเกษตรมือ

อาชีพเพ่ิมข้ึน 

2.1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรวิจัยดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 2,500 ราย 

700 ราย 800 ราย 1,000 ราย 54.31 59.74 65.71 

2.2 สัดสวนผูรับทุนนําความรูไปใชประโยชนในสายงานในชวงเวลา 

ท่ีกําหนดเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ  

รอยละ 80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

3. การบริหาร

จัดการและสื่อสาร

องคความรูดวย

นวัตกรรม

สารสนเทศ 

มีระบบเช่ือมโยง

ขอมูลงานวิจัย

ดานการเกษตรท่ี

สามารถนําไปใช

ประโยชนได 

3.1 ฐานขอมูลงานวิจัยดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน 15 ฐาน เพ่ิมข้ึน 

5 ฐาน 

เพ่ิมข้ึน 

5 ฐาน 

เพ่ิมข้ึน 

5 ฐาน 

27.98 30.78 33.86 

3.2 มีการเช่ือมโยงขอมูลดานการวิจัยการเกษตรกับหนวยงานตางๆ 

รวม 50 หนวยงาน (สะสม) 

40 

หนวยงาน 

(สะสม) 

45 

หนวยงาน 

(สะสม) 

50 

หนวยงาน 

(สะสม) 

 3.3 จํานวน IP ของการใชขอมูลดานการเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 

4. การพัฒนาองคกร

สูความเปนเลิศ

ดานการบริหาร

การวิจัย

การเกษตร 

 

สวก. เปนผูนําใน

การบริหารการ

วิจัยการ เกษตร 

เพ่ือสรางความ

เขมแข็งของภาค

การเกษตรอยาง

ยั่งยืน 

4.1 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคลรอยละ 80 รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

101.82 113.73 125.10 

4.2 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 

≥ รอยละ 

85 

≥ รอยละ  

85 

≥ รอยละ  

85 

   

4.3 กระบวนงานและบริการท่ีปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยดีิจิทัล  

เพ่ือการนําไปสู e-Office รอยละ 100  

รอยละ 50 

(สะสม) 

รอยละ 80 

(สะสม) 

รอยละ 100 

(สะสม) 

   

  4.4 ระดับ Digital Government Maturity Model ของ สวก.  

อยูระดับ 2 ในป 2565 

ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 2 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด 3 ป (ป 2563 – 2565) 
คาเปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 

  4.5 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการภายนอกเฉลี่ยไมนอยกวา

รอยละ 80 

≥ รอยละ  

80 

≥ รอยละ  

80 

≥ รอยละ  

80 

  4.6 จํานวนเงินทุนจากหนวยงานภายนอกเพ่ือตอบสนองตอพันธกิจ

องคกรเพ่ิมข้ึน 1,500 ลานบาท 

450 

ลานบาท 

500 

ลานบาท 

550 

ลานบาท 

รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 1-4 790.15 865.55 951.99 

 2,607.69 

 

 


