
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

สรุปผลการด าเนนิงานโรงปุ๋ ยอนิทรยี  ์วว. ด าเนินการโครงการปุ๋ ยอนิทรีย์ 2 โครงการ คือ โครงการกระตุน้

เศรษฐกจิระดับรากหญา้ (2547-2548) และโครงการหนึ่งอ าเภอหนึง่โรงปุ๋ ย (2549-2551) รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับ 

320 ลา้นบาท ซึ่งปัจจุบันไดจั้ดสรา้งโรงปุ๋ ยอินทรีย์ วว. จ านวน 317 โรง โดยแบ่งพื้นที่ไดด้ังนี้ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 251 โรง ภาคใต ้39 โรงภาคเหนอื 17 โรง ภาคตะวนัตก 10 โรง ในการจัดตัง้โรงปุ๋ ยอนิทรยี ์

วว. ใชง้บประมาณ ประมาณ 8 แสนบาทถงึ 1 ลา้นบาท โดยโรงปุ๋ ยอนิทรยี ์วว. จ านวน 317 โรง สามารถจ าแนก

ไดเ้ป็น 3 ระดับ ดังนี ้1. โรงปุ๋ ยอนิทรยี ์วว. ทีม่ศีักยภาพสงูประมาณ 42 โรง 2. โรงปุ๋ ยอนิทรยี ์วว. ทีม่ศีักยภาพ

ปานกลางประมาณ 180 โรง (57%) 3. โรงปุ๋ ยอนิทรยี ์วว. ทีม่ศีักยภาพต ่าประมาณ 95 โรง (30%)  

      ปัจจบุัน วว. ไดด้ าเนนิการโครงการพัฒนาโรงปุ๋ ยอนิทรยีท์ีไ่ดจั้ดสรา้งไปแลว้เป็น 3 ลักษณะ คอื การเพิม่ 

ศัยภาพโรงปุ๋ ยอนิทรยี ์การยกระดับโรงปุ๋ ย และการเป็นแมข่า่ยและขยายไปสูก่จิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผ่านทาง

โครงการ ดังตอ่ไปนี ้ 

(1)  โครงการเพิม่ศักยภาพ (2554-2556) และโครงการบรหิารโรงปุ๋ ยเพือ่การพึง่พาตอนเอง (2557-2561) ใน

ปีงบประมาณ 2559 ไดร้ับงบประมาณ 1.6 ลา้นบาท มเีป้าหมายในการเพิม่ศักยภาพโรงปุ๋ ยอนิทรยี ์วว. จ านวน 

10 โรง (ขยายเป็น 15 โรง) ผูท้ีไ่ดร้ับการถา่ยทอด 1,000 คน (ขยายเป็น 1,500 คน) 

(2)  โครงการยกระดับโรงปุ๋ ยดว้ยวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี(2558-2561) ในปีงบประมาณ 2559 ไดร้ับ

งบประมาณ 2.2 ลา้นบาท มีเป้าหมายในการยกระดับโรงปุ๋ ยอนิทรีย ์วว. จ านวน 3 โรง ผูไ้ดร้ับการถ่ายทอด 

1,000 คน  

(3)  โครงการหมูบ่า้นวทิยาศาสตร ์(2556-2560) จากจ านวนโรงปุ๋ ยอนิทรยี ืวว. จ านวน 42 โรง ซึง่ดแูลโดยกลุม่

เกษตรกร 42 กลุ่ม และเป็นกลุ่มทีม่ีศักยภาพสงู คอื มีความเขม้แข็งของกลุ่ม ด าเนินการมีก าไร และผลติปุ๋ ย

อนิทรยี ์วว. ไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด  

นอกจากนี ้วว. ไดด้ าเนนิการในนามกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและเครอืข่ายคลนิคิเทคโนโลยี

ของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเขา้ไปพัมนาชมุชนใหเ้ป็นหมู่บา้นวทิยาศาสตรเ์พือ่น าวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวตักรรม ไปพัมนาตอ่ยอดและประขกุตใืช ้ท าใหเ้กดิอาชพีเฉพาะทางในชมุชน ขยายขอบเขต

และตอ่ยอดงาน รวมถงึการเป็นตน้แบบหรอืพีเ่ลีย้งส าหรับชมุชนอืน่  

วว. ไดจ้ดัท าหนงัสอืประชาสมัพนัธเ์ครือ่งจกัร และนวตักรรมของ วว. จ านวน 2 เล่ม 1. นวัตกรรม

เครือ่งจักรดา้นอาหาร (Innovation Food Machine) เป็นขอ้มลุนวตักรรมเครือ่งจักดา้นอาหาร ที ่วว. วจัิยและพัม

นา ไดแ้ก ่เครือ่งขัดผวิมันฝรั่งอตัโนมตั ิเครือ่งทอดสญูญากาศ เครือ่งสกัดน ้าผลไม ้เครือ่งตัดขนมขบคัย้ว เป็นตน้ 

และ 2. นวัตกรรมเครื่องจักรดา้นการเกษตรของ วว. (Innovation Agricultural Machine) เป็นนวัตกรรม

เครือ่งจักรดา้นการเกษตรที ่วว. วจัิยและพัฒนา ไดแ้ก่ เครือ่งคัดขนาดล าไยสดตัดขัว้ เครือ่งลา้งมะนาว เครือ่ง

ลา้งผลไมค้รบวงจร เครื่องฉีดพ่นและตัดใบมะพรา้ว หุ่นยนต์สุ่มตัวอย่างสัตถุดบิเพื่อผลิตอาหารสัตวแ์บบ 

GANTRY ROBOT ชนดิควบคมุอัตโนมัต ิเป็นตน้ 

 

 

 

 

• การเบกิจา่ยงบลงทนุไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

สงักดั: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ประธานกรรมการ: พลโทถเกงิกานต ์ ศรอี าไพ 

กรรมการผูแ้ทน กค.: นายสมชาย  แสงรัตนมณีเดช 

ผูว้า่การ: นางลักษม ีปลั่งแสงมาศ 

CFO: นางชตุมิา เอีย่มโชตชิวลติ  

จ านวนพนกังาน/ลกูจา้ง :  910 คน แบง่เป็น พนักงาน 617 คน  
ลกูจา้งประจ า 60 คน ลกูจา้งทั่วไป 200 คน และลกูจา้งเฉพาะกจิ 33 คน 

Website: www.tistr.or.th 

 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2558 เป็นงบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ งบการเงนิไตรมาส 1 -  ไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นงบการเงนิ
เบือ้งตน้ของ วว.  

สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 
 

 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 

ประจ าไตรมาส 3 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 31 ม.ิย. 59) 

SOD:มุง่เนน้การสรา้งเอกลักษณ์และความช านาญดา้นการวจัิยและพัฒนานวัตกรรมและน าผลงานไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์รวมทัง้  
ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้พือ่น าไปสูก่ารพัฒนาประเทศทัง้ในดา้นการเรยีนรูแ้ละการใหบ้รกิารตอ่ประชาชน 

 

รายไดร้วม 266.59 ลบ. 

รายไดสู้งกวา่ (สูงกวา่) คา่ใชจ้า่ย 23.23 ลบ. 

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  19.05 ลบ. 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 315.91 426.81 373.54 (0.12) 426.81 373.54 (0.12) 364.62 0.02

สนิทรัพยร์วม 4,258.83 3,983.12 4,456.33 0.12 3,983.12 4,456.33 0.12 4,379.73 0.02

หนี้สนิรวม 2,875.12 2,558.21 2,863.75 0.12 2,558.21 2,863.75 0.12 2,810.39 0.02

ทนุรวม 1,383.71 1,424.91 1,592.57 0.12 1,424.91 1,592.57 0.12 1,569.34 0.01

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 1,383.71 1,424.91 1,592.57 0.12 1,424.91 1,592.57 0.12 1,569.34 0.01

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 72.83 53.96 63.14 0.17 17.11 19.05 0.11 20.50 (0.07)

รายไดร้วม 1,072.15 890.03 950.38 0.07 257.28 266.59 0.04 293.71 (0.09)

ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน 881.87 604.69 617.59 0.02 209.70 201.82 (0.04) 219.07 (0.08)

ค่าใชจ้่ายรวม 1,045.29 725.54 741.52 0.02 246.25 243.36 (0.01) 259.29 (0.06)

ก าไรจากการด าเนินงาน (809.04) (550.73) (554.45) 0.01 (192.59) (182.77) (0.05) (198.57) (0.08)

ดอกเบีย้จ่าย - - - - - - - - -

ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล - - - - - - - - -

EBITDA (645.62) (429.87) (430.52) 0.00 (156.04) (141.23) (0.09) (158.35) (0.11)

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ 26.86 164.49 208.86 0.27 11.03 23.23 1.11 34.42

อืน่ๆ

ค่าใชจ้่ายพนักงาน 520.30 388.94 396.33 0.02 130.80 134.10 0.03 135.32 (0.01)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น- - - - - - - - -

ค่าเสือ่มราคา/ค่าตัดจ าหน่าย 163.42 120.86 123.93 0.03 36.55 41.54 0.14 40.22 0.03

เงนิน าส่ง/เงนิปันผล - - - - - - - - -

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ 931.33 783.18 841.75 224.10 233.40 258.94

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 674.18 414.10 1,061.00 65.49 196.17 464.70

งบลงทนุเบกิจ่าย 355.50 145.46 337.00 78.30 110.33 106.88

อตัราการเบกิจ่าย (%) 52.73% 35.13% 31.76% 119.56% 56.24% 23.00%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.01 0.04 0.05 0.00 0.01 0.01

ROE 0.02 0.00 0.11 0.03 0.06 0.09

D/E (เทา่) 2.08 0.27 1.80 1.80 1.80 1.79

Net Profit Margin 0.03 0.64 0.22 0.04 0.09 0.12



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

• รายไดร้วม  
ไตรมาส 3 ปี 2559 วว. มรีายไดร้วม จ านวน 266.59 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 
2558 จ านวน 9.31 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.62 เนื่องมาจาก วว. ไดร้ับรายได ้
เงนิอดุหนุน จ านวน 233.40 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 9.30 ลบ. 
คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.15 รายไดจ้ากการบรกิารงานวจัิย จ านวน 19.05 ลบ. 
เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 1.94 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.33 
รายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 4.83 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 0.62 ลบ. 
คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.26 แต่อย่างไรก็ตาม วว. มรีายไดด้อกเบีย้ จ านวน 9.31 
ลบ. ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 2.53 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 21.37    
 

• คา่ใชจ้า่ยรวม  
ไตรมาส 3 ปี 2559 วว. มคี่าใชจ้่ายรวม จ านวน 243.36 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 
2558 จ านวน 2.89 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 1.17 เนื่องมาจากมคี่าใชจ้่ายบรหิาร
ทั่วไปและอืน่ๆ จ านวน 56.87 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 11.38 ลบ. 
คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 16.68 แตอ่ยา่งไรก็ตาม วว. มคีา่ใชจ้่ายบคุลากร จ านวน 134.10 
ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 3.30 ลบ คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.52  
ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 41.54 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558 
จ านวน 4.99 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.64 และค่าจา้งท างานวจัิย จ านวน 10.85 
ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 0.21 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.97   
 

 

• การเบกิจา่ยงบลงทนุ 
   วว. มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2559 จ านวน 1274.80 ลบ. โดยมี
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 196.17 ลบ. และ
สามารถเบกิจ่ายได ้จ านวน 110.33 ลบ. คดิเป็นอัตราการเบกิจ่ายรอ้ยละ 56.24 

 

• รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ย  
   วว. มรีายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้่ายจ านวน 23.23 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2558  
   จ านวน 12.20 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 110.72  

สรปุการด าเนนิงาน  
 

• วว. เป็นรัฐวสิาหกจิสงักดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะด าเนนิ 
  งานวจัิย พฒันา และใหบ้รกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันา  
  เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  
 
 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
• วว. ควรใหค้วามส าคญักบัการเรง่การเบกิจา่ยงบลงทนุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่ตาม
นโยบายของรัฐบาล รัฐวสิาหกจิจะตอ้งมกีารเบกิจา่ยงบลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 95   

• วว. ควรมกีารประชาสมัพนัธอ์งคก์ร และประชาสมัพนัธผ์ลงานวจัิย เพือ่ใหบ้คุคลทัว่ไป 
และกลุม่เป้าหมายสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย 

• การด าเนนิงานของ วว. ควรก าหนดเป้าหมายในการด าเนนิงานและกลุม่เป้าหมายให ้
ชดัเจน เพือ่ใหผ้ลงานวจัิยสามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ  

 
 ผูจ้ดัท า: นางสาวพรทพิย ์ อาชาพทิกัษ์ 

ส านกั :  กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880 - 7 ตอ่ 2167 
วนัทีจ่ดัท า : 15 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  

1. การพฒันาผูป้ลกูกาแฟอราบกิา  

2. การพฒันา OTOP และการประชมุบรูณาการ แผนงานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยบรูณาการรว่มกนัระหวา่งกระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงวทิยาศาสตร ์

3. การพฒันานวตักรรมการผลติกระแสไฟฟ้า 

4. การสง่เสรมิการใชปุ้๋ ยอนิทรยีท์ีม่คีณุภาพ ลดการใชปุ้๋ ยเคม ี 

5. แนวทางการลดปรมิาณขยะ และสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชน 

6. การด าเนนิการเบกิจา่ยงบลงทนุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 

ประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ 

ทางการเงนิ 

1. รอ้ยละของรายไดจ้ากงานบรกิาร
งานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ตอ่รายไดจ้ากงบประมาณภาครัฐ 

2.รอ้ยละคา่ใชจ้า่ยตอ่รายได ้

 
30 
 
 

81.66 

 

18.81 
 

 
69.03 

 

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

1.จ านวนผลผลติการวจัิยและพัฒนา
ดา้นอาหาร ผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ
เครือ่งมอืแพทย ์พลังงานทดแทน 
และสิง่แวดลอ้มทีแ่ลว้เสร็จในปี2559 

2.จ านวนการยืน่ขอจดสทิธบิัตรและ
อนุสทิธบิัตรตอ่บคุลากร 100 ราย  

3.จ านวนเทคโนโลย/ีผลติภัณฑท์ี่
น าไปถา่ยทอดสูเ่ชงิพาณชิย ์

 

55 

 
 

 

20.09 

    

21                 

 

N/A 

 
 

 

6.85 

 

5 

โครงสรา้งรายได ้ประจ าไตรมาส 3 ปี 2559 

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย ประจ าไตรมาส 3 ปี 2559 

รายได้เงิอุดหนุน 

88 

รายได้จากการ

บริการงานวิจัย

7 

รายได้ดอกเบ้ีย

3 อื่น ๆ 

2 

ค่าใช้จ่ายบุคคลากร

55 
ค่าใช้จ่ายบริหาร

ท่ัวไปและอื่น ๆ

23 

ค่าจ้างท างานวิจัย

5 

ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจ าหน่าย

17 


