ทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย ดร.พีรเดช ทองอาไพ ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
**************************************************

1. พัฒนาการที่สาคัญของ สวก. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผา่ นมา
สวก. ในปีงบฯ 2556 ได้มพี ฒ
ั นาการทีส่ าคัญดังนี้
1. กาหนดแนวทางการให้ทุนวิจยั การเกษตรเป็น 3 แนวทาง คือ ทุนวิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ ร้อยละ
60 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทุนวิจยั การเกษตรเชิงสาธารณะ ร้อ ยละ 30 โดยมุ่ง
ส่งเสริมงานวิจยั การเกษตรทีจ่ ะเกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรในวงกว้าง และทุนวิจยั การเกษตรเชิง นโยบาย
ร้อยละ 10 เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ แก่ภาครัฐเพื่อการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายอย่างแม่นยาและ
เหมาะสม
2. ปรับเปลีย่ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั จากเดิม โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญการส่ง
บุคลากรด้านการวิจยั การเกษตรเข้ารับการอบรมหรือการปฏิบตั กิ ารวิจยั ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และแลกเปลีย่ นความรู้ รวมทัง้ สามารถนาความรูก้ ลับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรในระยะเวลา
ทีร่ วดเร็วขึน้
3. การกระจายอานาจ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
และให้เกิดการบริหารจัดการงานวิจยั เพื่อความรวดเร็ว ลดขัน้ ตอน เกิดคล่องตัว ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุ นการทางานภายในของ สวก. และการเพิม่ โอกาสให้
บุคคลภายนอกสามารถนาฐานความรูด้ ้านการวิจยั การเกษตรไปพัฒนาระบบเกษตรกรรมของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ สูง สุ ด โดยการน าข้อ มูล ขึ้น สู่ร ะบบเพื่อ สืบ ค้น ง่า ย เป็ น ประโยชน์ ต่ อ นัก วิจ ยั และหน่ ว ยงานด้า น
การเกษตรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น ฐานข้อมูล งานวิจยั ข้าว ไหม ลาไย กล้วยไม้ ยางพารา มันสาปะหลัง
ฐานข้อ มูล ภาคเหนือ ภาคใต้ รวมถึงเริม่ พัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการงานวิจยั (E-PMS) ภายใน
สานักงาน เพื่อใช้ตดิ ตามผลการดาเนินงานในภาพรวม

2. ทิ ศทางการดาเนิ นงานของ สวก. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
1. การให้ทุนวิจยั การเกษตร 3 แนวทาง คือ ทุน วิจยั การเกษตรเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจยั เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความมันคงเชิ
่
งธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ การให้ทุนวิจยั การเกษตร
เชิงสาธารณะ มุง่ ส่งเสริมงานวิจยั การเกษตรทีจ่ ะเกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรในวงกว้าง และการให้ทุนวิจยั
การเกษตรเชิงนโยบาย เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ แก่ภาครัฐเพื่อการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายอย่าง
แม่นยาและเหมาะสม โดยกาหนดกรอบโจทย์วจิ ยั ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็ นโจทย์ทส่ี าคัญต่อ
การพัฒนาภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณในปี งบฯ 2557 จานวน 180 ล้านบาท โดยกรอบวิจยั และพัฒนา 8
หัวข้อหลักได้แก่
- กรอบการวิจยั และพัฒนาด้านพืช
- กรอบการวิจยั และพัฒนาสินค้าประมง

- กรอบการวิจยั และพัฒนาสินค้าปศุสตั ว์
- กรอบการวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลนิ ทรีย์
- กรอบการวิจยั และพัฒนาสมุนไพร (ใช้งบประมาณของ วช. ทุนวิจยั มุง่ เป้า 70 ล้านบาท)
- กรอบการวิจยั และพัฒนาเครือ่ งจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร
- การสนับสนุ นทุนวิจยั สาหรับโครงการของ สวก. เพื่อขยายผลโครงการจากระดับต้นแบบสู่
ระดับที่พร้อมใช้งาน โดยต้องพัฒนาเพื่อยืนยันเทคโนโลยี/การทดสอบตลาด/ควบคุมคุณภาพ รวมทัง้ ขยาย
ขนาดการผลิตเพื่อให้เกิดการยอมรับ และสามารถผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป
- อื่นๆ ทีม่ คี วามจาเป็นและเร่งด่วน หรืองานวิจยั ทีม่ แี นวความคิดใหม่
2. ติดตามการให้ทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ที่ สวก. ส่งบุคลากรด้านการวิจยั การเกษตรเข้ารับการ
อบรมหรือการปฏิบตั กิ ารวิจยั ในต่างประเทศและทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท โท-เอก และปริญญาเอก รวมทัง้
ประสานจัดหาต าแหน่ งงานรองรับหลังสาเร็จการศึกษา และให้ผู้รบั การฝึ กอบรมปฏิบตั ิการวิจยั สามารถนา
ความรูก้ ลับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร
เพิม่ ทุนเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศสาหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่มี ี
ศักยภาพและได้รบั การตอบรับเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
เตรียมแผนพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการเกษตร (center of excellence) กับกรมในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ 5 กรม ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสตั ว์ กรมการข้าว กรมประมง และกรมหม่อนไหม
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุ นการทางานภายในของ สวก. และการเพิม่ โอกาสให้
บุคคลภายนอกสามารถนาฐานความรูด้ ้านการวิจยั การเกษตรไปพัฒนาระบบเกษตรกรรมของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ สูง สุ ด โดยการน าข้อ มูล ขึ้น สู่ร ะบบเพื่อ สืบ ค้น ง่า ย เป็ น ประโยชน์ ต่ อ นัก วิจ ยั และหน่ ว ยงานด้า น
การเกษตรทัง้ ภาครัฐและเอกชน การพัฒนาฐานข้อมูลเดิม 8 ฐานให้มคี วามทันสมัย การเพิม่ ฐานข้อมูลสินค้า
เกษตรข้าวโพด การพัฒนาหน้าเว็บไซต์ส่วนของ Research2Biz.com ทีเ่ ชื่อมโยงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ สวก. ให้ม ี
ความน่าสนใจและเกิดกิจกรรมเชิงธุรกิจบนหน้าเว็บไซต์ดงั กล่าวเพิม่ ขึน้
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ) หรือโปรแกรม ERP
การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานวิจยั ในส่วนของทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ทุนศึกษาต่อ ทุนฝึ กอบรม เพื่อใช้
ติดตามความคืบหน้า รายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ
4. ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ด้านการเกษตรทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ มีความพร้อม
ในการวิจ ยั น้ อ ยกว่า องค์ ก รขนาดใหญ่ เพื่อ ให้ธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มมีโ อกาสเติบโตและเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น โดยใช้กลไกการวิจยั และพัฒนา
5. การยกระดับและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารงานภายใน เพื่อมุ่งสู่ความเป็ นหน่ วยงานให้ทุนวิจยั
การเกษตรชัน้ นาของประเทศ

