รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 31 มีนาคม 2558

ลาดับ
1

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
นโยบายที่ 8 การพัฒนา
และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 : ทิศ
ทางการพัฒนาการเกษตร โดย
ก่าหนดชื่อยุทธศาสตร์ไว้ว่า
“ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน” ซึ่งการ
วิจัยมีบทบาทส่าคัญสรุปได้ 2
ประเด็นหลัก คือ
(1) การสร้างมูลค่าเพิ่มใน
วงจรการผลิตสินค้าเกษตร
(2) ความมั่นคงด้านอาหาร
และพัฒนาพลังงานชีวภาพ

ข้อ 8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศเพื่อมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้
ประชาชาติและมีสัดส่วน
รัฐต่อเอกชน 30:70 ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ประเทศมีความสามารถใน ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555การแข่งขันและมี
2559) : ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการปี 2558

การใช้
จ่าย
ผู้รับ
วันที่
สาระสาคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการ
งบประ ผิดชอบ
ดาเนินงานที่สาคัญ
มาณ
23 ก.ย. ข้อ 1.5 ให้ส่านักงาน แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
340.94 สวก.
57
กองทุนสนับสนุนการ
สวก. เน้ น การด่ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก คื อ 1) ส่ ง เสริ ม และ ลบ.
วิจัยและหน่วยงานที่ สนับสนุนการวิจัยการเกษตร 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (เงินทุน
เกี่ยวข้องพิจารณาหา ด้านการวิจัยการเกษตร และ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา สวก.)
แนวทางส่งเสริมการ และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
วิจัยและพัฒนาตาม
โดยในการปฏิบัติงานของ สวก. มีหลักการด่าเนินงาน ดังนี้
นโยบายของรัฐบาล
1. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย การเกษตร แบ่ งเป็ น การให้ ทุ น
โดยในเบื้องต้นอาจ
สนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นงานวิจัยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
พิจารณาน่าเงินเหลือ โครงการวิจัยที่เป็นงานวิจัยเพื่อสร้ างนวัตกรรม และโครงการวิจัยที่เป็น
จ่ายปี ๒๕๕๗ ของ
งานวิจัยที่แก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว
ส่วนราชการและ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั การเกษตร
หน่วยงานของรัฐต่าง เน้น 3 กลุ่มคือ การสร้างนักวิจัยรุน่ ใหม่ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา
ๆ มาใช้สนับสนุน
เน้นสาขาที่จ่าเป็นและขาดแคลนเป็นหลัก การพัฒนาศักยภาพของ
แนวทางดังกล่าว แล้ว นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยหามาตรการ/กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้าง
น่าเสนอคณะรัฐมนตรี ประสบการณ์ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ
ต่อไป
การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมหรือ
ปฎิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
1

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
ลาดับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ความก้าวหน้าทัดเทียมกับ “การสร้างศักยภาพและ
ประเทศอื่นที่มรี ะดับการ ความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
พัฒนาใกล้เคียงกัน และ
เศรษฐกิจ” โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยว
จัดระบบบริหารงาน
เนื่องกันคือ 1) สร้างมูลค่าผลผลิต
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ทางการเกษตรและการพัฒนา
วิจัย และนวัตกรรมให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันและการ
เอกภาพและประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับ และ
ภาคเอกชน
2) พัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
พลังงานชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือกอื่น
นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555-2558 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ : สอดคล้อง
กับนโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ โดยมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมทั้งในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
กระบวนการผลิตผลิตผล
การเกษตร เชื่อมโยงไปยัง
อุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจน
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
เกษตรทฤษฎีใหม่ ความมั่นคงทาง

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

การดาเนินการปี 2558
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้
จ่าย
ผู้รับ
งบประ ผิดชอบ
มาณ

ผลการด่าเนินงานที่ผ่านมา สวก. ได้จดั ท่ากรอบยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจ่าปี
งบประมาณ 2558 จ่านวน 10 กรอบวิจัย รวม 200 ล้านบาท
ประกอบด้วย
1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง
2. กรอบการวิจัยกุ้งทะเล
3. กรอบการวิจัยปลากะรัง
4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสตั ว์
5. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
7. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์
การเกษตร
8. กรอบการขยายผลโครงการวิจยั จากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อม
ใช้งาน
9. กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
10. กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบอ่าวตัว ก.
นอกจากนี้ สวก. ยังได้รับการสนับสนุนการวิจยั จาก คอบช.
(เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ) อีก 6 กรอบวิจัย รวม 361
ล้านบาท คือ
1. กรอบการวิจัยข้าว
2. กรอบการวิจัยปาล์มน้่ามัน
3. กรอบการวิจัยพืชสวน
4. กรอบการวิจัยสมุนไพร
5. กรอบการวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ
2

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
อาหาร เกษตรอินทรีย์และเกษตร
ทางเลือก เป็นต้น

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

การดาเนินการปี 2558
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้
จ่าย
ผู้รับ
งบประ ผิดชอบ
มาณ

6. กรอบการวิจัยอาหารเพื่อความมั่นคง
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 28 กุมภาพันธ์ 2558 สวก.
ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร จ่านวน 8 โครงการ ใช้งบประมาณ
สนับสนุนทั้งสิ้น 39.91 ล้านบาท
นอกจากนี้ สวก. ได้ด่าเนินการผลักดันยุทธศาสตร์การวิจัยด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ด้านคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อได้
นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มี
มูลค่าสูง และมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตลาดในภู มิ ภ าคอาเซี ย นและตลาดโลก โดยมี เ ป้ า ประสงค์ เ พื่ อ ได้
กฎระเบียบ มาตรฐาน หรือมาตรการที่สามารถยกระดับความสามารถใน
การผลิต และการตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน
แรงงาน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อได้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาแรงงานคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิต
สินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขั บเคลื่ อนงานวิจั ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
3

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ
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แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้
จ่าย
ผู้รับ
งบประ ผิดชอบ
มาณ

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อย
แล้ว
ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้าง
สังคมนวัตกรรม โดย
ส่งเสริมระบบการเรียนการ
สอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ การผลิต
ก่าลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการ
ท่างาน การให้บุคลากร
ด้านการวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปท่างานใน
ภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีช่องทางได้
เทคโนโลยีโดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ

การพัฒนาบุคลากรวิจัย
1) การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
แนวทางการดาเนินงาน
 ชะลอการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยระยะยาว และปรับ
รูปแบบการสนับสนุนทุนระยะสั้น อาทิ
o ให้การพัฒนาบุคลากรวิจัย เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการวิจัย
เพื่อให้สามารถน่าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการท่าวิจัยเรื่องนั้นๆ
ได้โดยตรง
o สร้างโครงการร่วมกับกรมต่างๆ ภายใต้ กษ. หรือสร้างโครงการ
ร่วมกันระหว่างกรม เพื่อน่าบุคลากร ไปฝึกอบรมร่วมกับกรม
หรือมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น
2) การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเพิ่มอ่านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ครอบคลุมในด้านการพัฒนา
บุคลากรวิจยั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติม
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

การดาเนินการปี 2558
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้
จ่าย
ผู้รับ
งบประ ผิดชอบ
มาณ

 สวก. ได้จดั ท่าแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยได้มีการจัดประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องของ
กษ. เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558 และประชุมหารือกับส่วน
งานที่เกี่ยวข้องภายนอก กษ. อาทิ เกษตรกร สมาคมต่างๆ เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2558 และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร สวก. เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 57 ที่ผ่านมา นักวิจัยจากกรมประมง ดร.
วารินทร์ ธนาสมหวัง ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจ่าปี 2557 จาก
ผลงานการพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้่าชายฝั่ง ผู้รเิ ริม่ การฟักไข่ปมู ้าจาก
ตับปิ้งและการเพาะเลี้ยงปลาเก๋า 3 สายพันธุ์

งานยุทธศาสตร์ วางแผน และงบประมาณ
ส่านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กันยายน 2558
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