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แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำกำรวิ จั ย กำรเกษตร (องค์ ก ำรมหำชน) หรื อ สวก. จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำจั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนพั ฒ นำกำรวิ จั ย กำรเกษตร
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2546 โดยมีทุนประเดิมเพื่อกำรสนับสนุนงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรเชิงพำณิชย์ เป็นวงเงินประมำณ 3 ,000 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
สวก. รวม 6 ด้ำน คือ (1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนวิจัยกำรเกษตร (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร (3) จัดให้มีกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำและเผยแพร่ข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตร (4) ร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันอื่นของรัฐและเอก ชนในกำรผลิตและ
พัฒนำงำนวิจัยและนักวิจัยกำรเกษตรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (5) เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรข้อมูลและสำรสนเทศในด้ำนกำรเกษตรที่ได้จำกกำรศึก ษำ ค้นคว้ำ
วิจัย และพัฒนำ ตลอดจนกำรเชื่อมโยงกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และ (6) ส่งเสริ มให้เกิดกิจกรรมทำงวิชำกำรเพื่อ
เผยแพร่ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดพิมพ์เอกสำร กำรจัดทำสื่อโสตทัศน์ กำรสัมมนำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดนิทรรศกำร หรื อกำรดำเนินกำรอื่นใดที่
เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ควำมรู้ในด้ำนกำรเกษตร
ปีงบประมำณ 2562 สวก. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำลเพิ่มเติมภำยใต้โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรมุ่งเป้ำตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ จำนวน 396.8043 ล้ำนบำท ดังนั้นกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณของ สวก. ประจำปีงบประมำณ 2562 นั้น จึงเป็นกำรกำหนด
แผนภำยใต้งบประมำณจำก 2 ส่วนประกอบกัน คือ งบประมำณจำกเงินทุนของ สวก. และงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐบำล
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1.2 โครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง
สวก. มีโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำกำลังรวม 88 อัตรำ ดังนี้
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการดาเนินงานของ สวก.
2.1 ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
1) วิสัยทัศน์
“สวก. เป็นผู้นำในกำรบริหำรกำรวิจัยกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน”
2) พันธกิจ
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรดำนกำรวิจัยกำรเกษตร
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร
3) เป้ำประสงค์
(1) ผลงำนวิจัยที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เชิงนโยบำย และเชิงสำธำรณะได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(2) พัฒนำนักวิจัยกำรเกษตรแบบมืออำชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(3) มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
4) ยุทธศำสตร์
(1)
(2)
(3)
(4)

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4

กำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิผล
กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพนักวิจัยในกำรผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำรองค์ควำมรู้ด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ
กำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรกำรวิจัยกำรเกษตร
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2.1.2 เป้าหมายหลักและกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

กลยุทธ์
เป้าประสงค์
กำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำน
1. มีผลงำนวิจยั เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
กำรเกษตร
กำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำร
วิจัยของ สวก. และตรงกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
กำรสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือและเครือข่ำย
กำรวิจัยกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรนำไปใช้ประโยชน์
2. ผลงำนวิจัยสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน
ได้ (ทั้งในเชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ
งำนวิจัยให้เกิดกำรใช้ประโยชน์สูงสุด
และเชิงพำณิชย์)
กำรบริกำรหลังกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และ
ติดตำมผลกระทบจำกกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์

1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย
รำยงำนสรุปทิศทำงภำคกำรเกษตรในอนำคตในแต่ละปี ผู้วิจัยทั้งในประเทศและ
สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร จำนวน
ต่ำงประเทศ
2,500 ล้ำนบำท
จำนวนหน่วยงำนในเครือข่ำย เพิม่ ขึ้น อย่ำงน้อย 5
หน่วยงำน
ร้อยละ 80 ของบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือที่
ดำเนินกำรอยู่ (Active) มีกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำร

5. ร้อยละของจำนวนผลงำนวิจัยที่กลุ่มเป้ำหมำยนำไปใช้
ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุม่
(ผู้กำหนดนโยบำย/ภำครัฐ/
ภำคธุรกิจ (มุ่งเน้น SMEs)/
เกษตรกรและผู้บริโภค)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
2.1 กำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนวิจัยกำรเกษตรรุ่นใหม่
2.2 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรวิจัย
2.3 กำรบริหำรจัดกำรทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัย

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. เพิ่มจำนวนบุคลำกรด้ำนวิจยั กำรเกษตร 1. ร้อยละ 80 ของบุคลำกรวิจัยที่ได้รบั กำรสนับสนุนทุน
2. มีเครือข่ำยนักวิจัยกำรเกษตร
เป็นบุคลำกรของ กษ. (ทุนกำรศึกษำ/ทุนปฏิบัติกำร
3. พัฒนำศักยภำพในด้ำนกำรวิจัยของ
วิจยั )
บุคลำกร กษ.
2. มีฐำนข้อมูลนักวิจัยด้ำนกำรเกษตร
3. จำนวนทุนพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจยั กำรเกษตรรุ่นใหม่
อย่ำงน้อย 10 ทุน/ปี

กลุ่มเป้าหมาย
นักวิจัยด้ำนกำรเกษตร
(ทั้งใน กษ. และภำยนอก
กษ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
กลยุทธ์
3.1 กำรพัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลงำนวิจยั กำรเกษตร
ด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ
3.2 กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนวิจัย
กำรเกษตร
3.3 กำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรสูส่ ำธำรณะ

เป้าประสงค์
1. ฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรเชิงลึก
2. เครือข่ำยฐำนข้อมูลที่ครอบคลุม

1.
2.
3.
4.
5.

3.4 กำรสร้ำงภำพลักษณ์และประชำสัมพันธ์องค์กรให้ 3. สวก. เป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับอย่ำง
เป็นที่รู้จัก
กว้ำงขวำง

6.

ตัวชี้วัด
จำนวนฐำนข้อมูลทั้งหมดทีม่ ีกำรเผยแพร่ เพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อย 10 ฐำน
มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรทีเ่ ชื่อมโยง
กับหน่วยงำนภำยนอก
จำนวนกำรอ้ำงอิง (Reference) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
จำนวน IP ของกำรใช้ฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
จำนวนสื่อควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบเข้ำใจง่ำยที่มี
กำรเผยแพร่ เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย ปีละ 1 สื่อควำมรู้
ร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรม/งำนตำมแผน
ประชำสัมพันธ์ของ สวก.

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุ่ม

ผู้วิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ทุกกลุ่ม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร
กลยุทธ์
4.1 กำรกำหนดโครงสร้ำงอัตรำกำลังและสรรหำ
บุคลำกรที่มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
4.2 กำรบริหำรและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพ (Smart
Officer)
4.3 กำรนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
4.4
4.5
4.6
4.7

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย
1. สวก. เป็นองค์กรผู้นำด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร 1. มีแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กร เพื่อ องค์กร/คนในองค์กร
ที่มีบุคลำกรมืออำชีพ มีระบบงำนที่ทันสมัย
รองรับแผนยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน ฉบับที่ 4
มีควำมคล่องตัวสูง มีกลยุทธ์กำรบริหำร
2. มีแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลในระยะของแผน
จัดกำรที่ดี และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน ฉบับที่ 4
3. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพ
4. มีระบบ e-Office ทีมีประสิทธิภำพ
5. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริกำรในสำนักงำนได้รับควำมพึง
พอใจ
กำรทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มีควำม
6. ร้อยละ 70 ของปัญหำและอุปสรรคที่เกิดจำกกฎระเบียบ
คล่องตัวในกำรปฏิบตั ิงำน
ข้อบังคับ ได้รับกำรแก้ไข
กำรกำหนดยุทธศำสตร์และแผนงำนตำมนโยบำย
7. ร้อยละ 90 ของกำรดำเนินกำรยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
งำนประสบควำมสำเร็จ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
8. ร้อยละ 80 ของโครงกำรภำยใต้ยทุ ธศำสตร์ได้รับกำร
สวก.
ติดตำมและประเมินผล
กำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนของ สวก.
9. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริกำรภำยนอกได้รับควำม พึงพอใจ

4.8 กำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน
และบริหำรจัดกำรเงินทุนของ สวก. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

10. จัดหำเงินทุนจำกหน่วยงำนภำยนอกเพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจขององค์กร จำนวน 2,000 ล้ำนบำท
11. มีรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ขององค์กร
จำนวน 150 ล้ำนบำท
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2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
1) กรอบการพัฒนาในระยะยาว: แนวนโยบำยกำรพัฒนำสู่ “ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยกำรสร้ำง “ควำมเข้มแข็งจำกภำยใน” ขับเคลื่อน
ตำมแนวคิด “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่ำนกลไก “ประชำรัฐ” มีรูปแบบกำรพัฒนำประเทศให้เกิดควำมต่อเนื่อง โดยจัดลำดับนโยบำยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศและประชำชน ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบยุทธศำสตร์ชำติซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำในระยะยำว สำมำรถจำแนกได้เป็น 2 กรอบหลัก ได้แก่
1.1) กรอบประเด็นกำรพัฒนำที่สำคัญ (Issues for Development) ได้แก่ (1) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้นโดยอำศัยกำรวิจัยและพัฒนำ
(2) กำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (3) ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและรำยได้ที่พอเพียงกับกำรดำรงชีวิต และ
(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
1.2) กรอบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resources Development) ได้แก่ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
2) แนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลปัจจุบัน : สำหรับแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศตำมประเด็นกำรพัฒนำดังกล่ำวในด้ำนเศรษฐกิจซึ่งเป็น
นโยบำยสำคัญของรัฐบำลปัจจุบันจะทำให้สำมำรถปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” โดยใช้แนวคิด
“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New Engines of Growth) ที่สำคัญ คือ กำรแปลงควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้ำน
“ควำมหลำกหลำยเชิงชีวภำพ” ให้เป็นควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทำนภำคกำรเกษตร ดังนี้
2.1) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับต้นน้ำภำคเกษตร โดยกำรเปลี่ยนจำกกำรผลักดันสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม อำทิ กำรเปลี่ยนสินค้ำ
โภคภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น ข้ำว ยำงพำรำ น้ำตำล มันสำปะหลัง ให้กลำยเป็นอำหำรสุขภำพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
(Nutraceutics)
2.2) สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่อยู่กลำงน้ำ ได้แก่ อุตสำหกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี อำทิ
กำรเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) เทคโนโลยีกำรเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอำหำร (Foodtech) เป็นต้น
2.3) ผลักดันผู้ประกอบกำรปลำยน้ำ โดยเฉพำะรำยใหม่ (Startups) สู่กำรเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภำพสูง และเพิ่มผลิตภำพแรงงำน
ขององค์กรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง
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โดยขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนผ่ำน “กลไกประชำรัฐ” ซึ่งเป็นกำรผนึกกำลังของทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อน ประกอบด้วยภำคเอกชน ภำคกำรเงิน/
กำรธนำคำร มหำวิทยำลัย และสถำบันวิจัยต่ำง ๆ โดยเน้นตำมควำมถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภำครัฐเป็นตัวสนับสนุน
3) ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในระยะกลาง: สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบำยองค์รวมแบบบูรณำกำร ได้แก่ แนวทำงกำร
พัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และระดับนโยบำยชำติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.
2558 - 2564) และนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีทิศทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกรอบกำรพัฒนำระยะยำวทั้ง 2 กรอบ
ข้ำงต้นดังนี้
3.1) ทิศทำงกำรพัฒนำตำมกรอบประเด็นกำรพัฒนำที่สำคัญ โดยมีวิสัยทัศน์ในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประเทศไทยในกำรเป็นผู้นำและ
ศูนย์กลำงสินค้ำเกษตรคุณภำพที่สำคัญ ทั้งนี้ มำตรกำรที่ใช้ในกำรดำเนินงำนมีดังนี้
(1) ปรับโครงสร้ำงทั้งห่วงโซ่คุณค่ำในภำคกำรเกษตรเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยต่อยอดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสำขำกำร
ผลิตและบริกำรที่เป็นฐำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของสำขำกำร
ผลิตและบริกำรใหม่ โดยเฉพำะภำคกำรผลิตและบริกำรที่มีศักยภำพที่จะเป็นฐำนสำคัญสำหรับกำรพัฒนำประเทศในอนำคต เช่น
อุตสำหกรรมแปรรูปเกษตรและอำหำร อุตสำหกรรมบนฐำนชีวภำพ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริกำรสุขภำพ เป็นต้น ตลอดจน
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของประเทศไทยในกำรเป็นผู้นำและศูนย์กลำงสินค้ำเกษตรคุณภำพที่สำคัญ
(2) กำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ บริหำรจัดกำรน้ำ
ให้มีประสิทธิภำพ พัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพลดกำรใช้พลังงำน เพื่อรับตัวไปสู่รูปแบบของกำรผลิตและกำรบริโภคคำร์บอน
ต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น รวมทั้งยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภำพภูมิอำกำศ
และภัยพิบัติธรรมชำติ ทั้งนี้ เพื่อวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
(3) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน โดยกำรกำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดผลในทำงปฏิบัติในระดับพื้นที่
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงำนศึกษำ วิจัย พัฒนำด้ำน
ควำมมั่นคง
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(4)

สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม โดยสร้ำงโอกำสให้ทุกคนในสังคมไทยสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร แหล่ง
ทุนในกำรประกอบอำชีพ เพื่อยกระดับรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก กำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมของรัฐอย่ำงมีคุณภำพ
ทั่วถึงและเป็นธรรม อำทิ กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคนได้เต็มตำมศักยภำพ สำมำรถประกอบ
อำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่

3.2) ทิศทำงกำรพัฒนำตำมกรอบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี โดยเฉพำะกำรพัฒนำและดูแลผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพคนเพื่อเป็นฐำนกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและรองรับกำรลดลงของขนำดกำลังแรงงำน โดยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ที่สอดคล้องในกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4) การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของการพัฒนาในระยะกลาง
โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วน ปัญหำระยะกลำงและระยะยำวของภำคเกษตรไทย และกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรสำหรับอนำคต โดยมี
แนวทำงกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้
4.1) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้ำงนวัตกรรมภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคสังคม อำทิ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรกำหนดทิศทำง
กำรพัฒนำนวัตกรรมร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย ภำครัฐ และภำคสังคม/ชุมชน เป็นต้น และผลักดันงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์
อำทิ จัดสรรงบประมำณเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ตลำด โรงงำนนำร่อง และกำรทำวิจัยตลำด เป็นต้น
4.2) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 ด้ำนหลัก ได้แก่ ด้ำนกำรลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำ
อำทิ เน้นกำรทำวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น เป็นต้น ด้ำนบุคลำกรวิจัย อำทิ พัฒนำศักยภำพของนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี เป็นต้น ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำทิ สนับสนุนให้เกิดกำรร่วมทำงำนและแบ่งปันทรัพยำกรด้ำนอุปกรณ์ เครื่องมือ
และห้องปฏิบัติกำรทดลองระหว่ำงสถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ และภำคเอกชน เป็นต้น และด้ำนบริหำรจัดกำร อำทิ ปรับ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรจำก Function-based Budgeting ไปสู่ Program-based Budgeting เป็นต้น
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แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบการพัฒนาทรัพยากร

กรอบประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ

มนุษย์

ประเทศไทย 4.0

พลัง“ประชารัฐ”

กลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINES OF GROWTH)
ปรั บ โครงสร้ า งทั้ ง ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ในภาค

สร้างสมดุลระหว่างการอนุรัก ษ์แ ละการใช้

กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดผล

สร้างโอกาสให้ทุก คนในสังคมไทยสามารถ

พัฒ นาคนทุ ก ช่ วงวัย เพื่อ ให้ ค นไทยเป็น คนดี

การเกษตร โดยต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ป ร ะ โ ย ช น์ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ า ใ ห้ มี

ในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ พัฒนาระบบการ

เข้าถึงทรัพ ยากร แหล่งทุน ในการประกอบ

คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ มี

ติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ระบบและ

อาชีพ สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ

โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง

เติบโตทางเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน

ต่อเนื่อง

การเรียนรู้

การสร้างงานที่เหมาะสม

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดโซ่อปุ ทาน

สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร
และสถาบัน

เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมโดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม อาทิ ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และ
ภาคสังคม/ชุมชน เป็น ต้น และผลั กดัน งานวิ จัย สู่ก ารใช้ ประโยชน์ อาทิ จั ดสรรงบประมาณเพื่ อจั ดทา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตลาด เป็นต้น

แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

พัฒนาสภาวะแวดล้อม วทน. อาทิ เน้นการทาวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น พัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากร
ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือระหว่างกัน ปรับระบบการบริหารจัดการจาก Function-based Budgeting
ไปสู่ Program-based Budgeting เป็นต้น

การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ๆการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการ
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
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แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการและงบประมาณของ สวก. ประจาปีงบประมาณ 2562 กับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2.2 สรุปแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยการเกษตร
แผนงาน
1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (2561-2580)

สาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง
“ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน”
เป้ำหมำย (1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วที่เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
(2) ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง (1) พัฒนำกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคตที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ในทั้งภำคเกษตร
อุตสำหกรรมและบริกำร และกำรท่องเที่ยว
(2) พัฒนำให้ประเทศสำมำรถยกระดับขึ้นเป็นมหำอำนำจทำงกำรเกษตร (เกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภำพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ)
(3) พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศพัฒนำแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนำคต (อุตสำหกรรมชีวภำพ
อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร เป็นต้น)
(4) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(5) กำรใช้พลังงำนจำกแหล่งที่มำที่ยั่งยืนอย่ำงเพียงพอสำหรับควำมต้องกำรใช้ในอนำคต
(6) สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในกำรร่วมสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมจำกภำคเอกชน
มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนวิจัยหรือมหำวิทยำลัยชั้นนำของโลก เพื่อสร้ำงและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีขนั้ พื้นฐำนและเทคโนโลยีขั้นสูง สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้จริง
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ทั้งในภำครัฐและเอกชน
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แผนงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

สาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง
“ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”
เป้ำหมำย (1) สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(2) กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพิม่ โอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นกำลังของกำรพัฒนำ
ประเทศในทุกระดับเพื่อควำมสมำนฉันท์
(3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพื่อสร้ำงสังคมคุณภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง (1) ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เพื่อพัฒนำกำรเกษตรให้เหมำะสมกับศักยภำพของ
เกษตรกรฐำนทรัพยำกร และบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบกำรจัดกำร
ตนเองของเกษตรกร
(2) พัฒนำกลไกเฉพำะในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเศรษฐกิจฐำนรำก เพื่อให้เกษตรกรเข้ำถึง
ฐำนทรัพยำกร กำรวิจัย ควำมรู้ ทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรผลิต
และยกระดับเป็นผู้ประกอบกำรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ
(3) เพิ่มช่องทำงกำรตลำดและเชื่อมโยงกำรค้ำด้วยเครือข่ำยพันธมิตรและวิสำหกิจเพื่อสังคม
ยกระดับเกษตรกรสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในภำค
กำรเกษตร
“ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม”
เป้ำหมำย (1) เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
(2) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขัน
ของภำคกำรผลิตและบริกำร และคุณภำพชีวิตของประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำ (1) เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม
(2) พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี
(3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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แผนงาน
3. แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)

สาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง
“ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
เป้ำหมำย (1) งบประมำณด้ำนงำนวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
(2) ผลงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรทีน่ ำไปใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
(3) มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร และถูกนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
แนวทำงกำรพัฒนำ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร
(2) พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตร และเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
(3) ส่งเสริมกำรนำงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
สวก. ได้จัดทำแผนปฏิบัติ กำรและงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของสำนักต่ำงๆ ภำยใน สวก.
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งใช้ในกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ซึ่งสอดคล้องกับแ ผนยุทธศำสตร์และพันธกิจของ สวก.
โดยสำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2562 ประกอบด้วย

3.1 นโยบายการดาเนินงาน สวก. ปีงบประมาณ 2562
นโยบำยกำรดำเนินงำนของ สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมำณ 2562 ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน
ของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตำมพันธกิจหลัก คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
วิจัยกำรเกษตร และ 3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร โดยกำรปฏิบัติงำนของ สวก. มีหลักกำรดำเนินงำน 6 ข้อ ดังนี้
1) การยึดถือการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นสาคัญ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรบริหำรงำน
และให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรทำงำนอย่ำงโปร่งใส ปรำศจำกกำรคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
2) การดาเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
2.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 620 ล้ำนบำท ภำยใต้กรอบกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
กำรเกษตร ของ สวก. แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเร่งด่วนของประเทศ และแผนงำนวิจัยที่ท้ำทำยไทย โดยมุ่งเน้นกำรกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อแก้ปัญหำ
และยกระดับมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรตำมนโยบำย กษ. และเพื่อส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ รำคำดี แบบยั่งยืน มีควำมสมดุลของอุปสงค์และอุปทำน
รวมทั้งสนับสนุนงำนวิจัยในลักษณะ Selected Topics และสนับสนุนงำนวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่กำรลงทุนทำงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม
2.2) การบริ ห ารจัด การโครงการวิ จั ย ด ำเนิ น งำนบริห ำรจั ด กำรตั้ง แต่ ก ำรพิ จำรณำอนุ มั ติ ทุน วิ จั ย กำรจั ด ท ำสั ญ ญำ กำรติ ด ตำมควำมคื บ หน้ ำ
โครงกำรวิจัยให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำรที่กำหนด และบริหำรจัดกำรทั้ งในส่วนของกำรส่งมอบงำน กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ กำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำร กำรเบิกจ่ำยเงินให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ กำรขยำยระยะเวลำโครงกำร กำรปิดโครงกำรให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่กำหนด
2.3) การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำจำกผลงำนวิจัยกำรเกษตรที่ สวก. ให้กำรสนับสนุนไป
แล้ว จำนวน 36 รำยกำร
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2.4) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบำย สำธำรณะ และพำณิชย์ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ
อำทิ กำรฝึกอบรมควำมรู้ กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในผลงำนวิจัย กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคกำรเกษตร เป็นต้น จำนวน 66 โครงกำร/สัญญำ
2.5) สัดส่วนงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัยที่แล้วเสร็จทั้งหมด ร้อยละ 15
2.6) การประเมินมูลค่าผลกระทบจากการดาเนินงานของ สวก. เป้ำหมำยมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ จำกกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนร่วมใน
ห่วงโซ่กำรผลิตสินค้ำ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบทำงกำรเกษตร ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้ำ และผู้จำหน่ำยสินค้ำ จำนวน 1,000 ล้ำนบำท
2.7) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
2.7.1) กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ จั ดทำโครงกำรทุนปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ 70 ปี (70 ทุน ระยะเวลำ 5 ปี) โดยใน
ปีงบประมำณ 2562 มีแผนกำรสนับสนุนทุน จำนวน 15 ทุน
2.7.2) กำรสนับสนุนทุนพัฒนำบุคลำกรระยะสั้น เน้นกำรสนับสนุนทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยในปัจ จุบัน เพื่อ
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับนักวิจัยให้เกิดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
จำนวน 10 ทุน
2) ทุนนำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
จำนวน 12 ทุน
3) ทุนสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศ
จำนวน 3 โครงกำร
4) จัดฝึกอบรม
จำนวน 10 หลักสูตร
กำรสนับสนุนทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัย เน้นกำรสนับสนุนทุนให้ครอบคลุมอย่ำงน้อย 5 ด้ำน จำกควำมต้องกำรเร่งด่วนภำยใต้แผนพัฒนำบุคลำกรวิจั ย
กษ. ซึ่งมีทั้งหมด 7 ด้ำน คือ 1) กำรปรับปรุงพันธุ์ 2) กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3) กำรจัดกำรสุขภำพ/กำรป้องกันโรค 4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 5) กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 6) กำร
จัดกำรกำรผลิต (เพื่อคุณภำพและมำตรฐำน) และ 7) กำรจัดกำรทรัพยำกร
2.7.3) สัดส่วนผู้รับทุนนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในสำยงำนในช่วงเวลำที่กำหนด เทียบกับผู้สำเร็จกำรศึกษำ/เสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมฯ จำนวนผู้รับทุน
ที่นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในสำยงำนในช่วงเวลำที่กำหนด (ระยะเวลำ 5 ปี สำหรับทุนกำรศึกษำ และระยะเวลำ 2 ปี สำหรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิ บัติงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ)
เทียบกับผู้สำเร็จกำรศึกษำ/เสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 80
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2.8) การดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก. พัฒนำระบบศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง โดยบูรณำกำร
เชื่อมโยงระบบข้อมูลวิจัยหรือองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 5 หน่วยงำน และพัฒนำ Application โดยนำระบบ Data Analytic มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพื่อให้
เข้ำถึงกำรใช้งำนของระบบได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.9) การเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานความรู้เกษตรต่างๆ ยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำจำก
ผลงำนวิจัยกำรเกษตรที่ สวก. ให้กำรสนับสนุนไปแล้ว จำนวน 36 รำยกำร
2.9.1) จำนวน IP หรือจำนวนครั้งรวมในกำรเข้ำใช้บริกำรของฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรวิจัยกำรเกษตร และฐำนข้อมูลควำมรู้เกษตรต่ำงๆ รวม
720,000 IP
2.9.2) สัดส่วนจำนวน IP ของผู้ใช้บริกำรนำนกว่ำ 30 วินำที เทียบกับจำนวน IP หรือจำนวนครั้งรวมในกำรเข้ำใช้บริกำรทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 10
3) การพัฒนากระบวนงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.1) มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแบบมืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีกำรให้บริกำรแบบ Smart Service ตำมมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพ (ISO 9001)
3.2) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเป็นองค์กรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Agency) โดยเน้นกำรบูรณำกำร
ทรัพยำกร บุคลำกรวิจัย กำรใช้/แลกเปลี่ยน/แบ่งปันข้อมูล ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน (Data Sharing Across Public Agency) จำนวน 5 องค์กร
4) การดาเนินงานด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร
4.1) ทบทวนและปรับปรุงกฏระเบียบองค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธผลโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
4.2) เจ้ำหน้ำที่ สวก. ทุกคน ต้องรู้ เข้ำใจ และปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแนะนำให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
อย่ำงชัดเจน
5) ด้านการพัฒนาบุคลากร สวก. มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกร สวก. สู่ควำมเป็นมืออำชีพ โดยกำรพัฒนำ Smart Officer เพิ่มศักยภำพบุคลำกรภำยในของ
สวก. ให้เกิดควำมคล่องตัว มีกำรวำงแผนกำรทำงำนล่วงหน้ำ มีกำรนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภำพ ทำงำน
ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมทั้งกำรสื่อสำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนภำยในองค์กร
5.1) เพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้สหสำขำวิชำ เพื่อสร้ำงควำมคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน โดยมีกำรหมุนเวียนงำน สะสมใน
ปีงบประมำณ 2561 และ 2562 รวมกันคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงำน
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5.2) พัฒนำกลุ่มพนักงำน Core Business เน้นกลุ่มนักวิเครำะห์โครงกำร ให้ร่วมเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในกำรวิเครำะห์ข้อเสนอโครงกำรจำนวนร้อยละ 40
ของโจทย์วิจัย/ข้อเสนอโครงกำรวิจัย
5.3) พัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัลของพนักงำนทุกระดับ
5.4) บริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถทำงำนได้สูงกว่ำมำตรฐำน (Baseline)
6) ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
6.1) ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ทุกส่วนงำนต้องเร่งรัดและเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนเบิกจ่ำยที่ตั้งไว้ และต้องดำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีที่กำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณร้อยละ 96 ของแผนที่กำหนด
6.2) เสำะหำพันธมิตรทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อสนับสนุนทุนทั้งในรูปแบบ In-cash และ In-kind จำนวน 10 หน่วยงำน

3.2 กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
3.2.1 กรอบงานวิจัย สวก.
ในปีงบประมำณ 2562 สวก. ได้กำหนดกรอบงำนวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงกำรรวม 4 กรอบกำรวิจัย ได้แก่ 1) กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อขับเคลื่อน
ภำคกำรเกษตร 2) กำรวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภำพกำรผลิ ต แก่ ก ำรเกษตรขนำดเล็ ก –ขนำดกลำง 3) กำรวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภำพกำรแข่ ง ขั น ในภำคธุ ร กิ จ เกษตร และ
4) กำรวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่กำรลงทุนทำงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีรำยละเอียดกรอบกำรวิจัยดังนี้
1) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร
1.1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในกำรทำอำชีพกำรเกษตร และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสินค้ำเกษตรของไทยกับประเทศคู่ค้ำ และประเทศคู่แข่ง
1.2) วัตถุประสงค์รอง
(1) ได้แนวทำงในกำรกำหนด หรือแก้ไขกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อภำคกำรเกษตร
(2) ได้ผลงำนวิจัยที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยภำครัฐ
1.3) แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย 2 แผนกำรดำเนินงำน 7 ประเด็นวิจัย ดังนี้
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แผนกำรดำเนินงำนที่ 1 กำรวิจัยเพื่อกำหนดหรือ แก้ไขกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อภำคกำรเกษตร ประกอบด้วย 3 ประเด็นวิจัย ดังนี้
(1) กำรวิจัยศักยภำพกำรแข่งขันสินค้ำเกษตรของประเทศคู่ค้ำ หรือประเทศคู่แข่ง เพื่อใช้ในกำรปรับตัวของภำคกำรเกษตรไทย
(2) กำรวิจัยเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับมำตรำกำรกีดกันทำงกำรค้ำทั้งภำษี และมิใช่ภำษี เพื่อเป็นข้อมูลในกำรเจรจำต่อรอง และแนวทำงในกำรปรับปรุง
มำตรกำรให้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม ไม่เสียเปรียบทำงกำรค้ำ เช่น กำรป้องกันกำรปลูกพืชในพื้นที่ผิดกฎหมำย กำรผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ระบบมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้น
(3) กำรวิจัยผลกระทบจำกนโยบำยภำครัฐ หรือกฎหมำยที่มีผลต่ออำชีพเกษตรกรรม และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง
แผนกำรดำเนินงำนที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อตอบสนองนโยบำยของภำครัฐ ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้
(1) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมสมดุลในกำรทำประมง
(2) กำรวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรดิน และน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(3) กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรพื้นที่กำรเพำะปลูกที่เหมำะสมกับพืชเศรษฐกิจบำงชนิด เช่นกำรจัด Zoning ทำงกำรเกษตร กำรทำกำรเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ่
(4) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อรองรับปัญหำเร่งด่วนของประเทศ เช่น กำรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหำสำรเคมีตกค้ำง ปุ๋ยปลอม ยำฆ่ำแมลง
ปลอม เขำหัวโล้น ไฟป่ำ เป็นต้น
2) การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก – ขนาดกลาง
2.1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้เกษตรกรมีควำมมั่นคง และควำมยั่งยืนในอำชีพ โดยกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่
2.2) วัตถุประสงค์รอง
ได้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรลดต้นทุนกำรผลิต และหรือเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรสำหรับเกษตรกรขนำดเล็ก – ขนำดกลำง
2.3) แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย 2 แผนกำรดำเนินงำน 10 ประเด็นวิจัย ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำนที่ 1 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพเกษตรกร ประกอบด้วย 6 ประเด็นวิจัย ดังนี้
(1) กำรวิจัยเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลภำพรวมของเกษตรกรไทย เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำ และกำรแก้ไขที่ตรงจุด
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

กำรวิจัยฐำนข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำน เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ในเชิงบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดควำมรู้
กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพเกษตรกรในกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ ได้มำตรฐำนสำกล
กำรวิจัยและพัฒนำกำรผสมผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร
กำรวิจัยและพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart farmer (กำรใช้พื้นที่กำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด)
กำรขยำยผลรูปแบบกำรทำกำรเกษตรที่ประสบควำมสำเร็จ สู่พื้นที่กำรเกษตรอื่นที่มีศักยภำพ เช่น กำรทำเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสำน เป็นต้น
แผนกำรดำเนินงำนวิจัยที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้
(1) กำรปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ที่มีศักยภำพสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
(2) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วยผลผลิต (ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ) เช่น
กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรกลกำรเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ นำโนเทคโนโลยี เป็นต้น
(3) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เช่น กำรปรับปรุงพันธุ์ หรือคัดเลือกพันธุ์พืช สัตว์ ที่ให้ผลผลิต สูง ทนต่อ
สภำวะโลกร้อน กำรวิจัยเพื่อควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคอุบัติใหม่ กำรวิจัยเทคโนโลยีกำรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือกำรวิจัยระบบพยำกรณ์ ระบบ
เตือนภัยเพื่อปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เป็นต้น
(4) กำรวิจัยและพัฒนำต้นแบบกำรทำกำรเกษตรแบบแม่นยำ (Precision farming) ในสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพ
3) การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร
3.1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ได้นวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรและอำหำร และหรือรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์
3.2) วัตถุประสงค์รอง
(1) ได้ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีมูลค่ำสูง และมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของตลำด
(2) ได้เทคโนโลยีกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีต้นทุนต่ำ และหรือมีประสิทธิภำพสูง
(3) ได้รูปแบบกำรดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขัน
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3.3) แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย 1 แผนกำรดำเนินงำน 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรและอำหำร ตลอดจนรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันเชิงพำณิชย์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิจัย ดังนี้
(1) กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำสูง
(2) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร (Process Innovation) ตลอดห่วงโซ่อุปทำน
(3) กำรวิจัยและพัฒนำวิธีกำรเก็บรักษำผลผลิต กำรยืดอำยุผลผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบกำรขนส่ง ที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในเชิงกำรค้ำได้
(4) กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรดำเนินกำรธุรกิจใหม่ ๆ (Business Model) ของกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และหรือผู้ประกอบกำรระดับต่ำงๆ ใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำร เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์ เช่น กำรเชื่อมโยงตลำดชุมชน ตลำดระดับจังหวัด สู่ ศูนย์
กระจำยสินค้ำระดับภูมิภำค เป็นต้น
4) การวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
4.1) วัตถุประสงค์
(1) นำนวัตกรรมผลงำนวิจัยสู่กำรลงทุนในธุรกิจ
(2) สร้ำงสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูงจำกวัตถุดิบ GAP/ORGANIC ที่ได้จำก “นำแปลงใหญ่”
(3) ปรับโครงสร้ำงภำคเกษตรไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)
(4) ยกระดับภำคกำรเกษตรรองรับระบบสุขภำพประชำชนอย่ำงยั่งยืน
4.2) แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนำผลิตภัณฑ์สุขภำพให้เกิดกำรลงทุนทำงธุรกิจ
(2) ผลักดันกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย.
(3) ผลักดันกำรขึ้นทะเบียน “บัญชีนวัตกรรม”
(4) ผลักดันให้นำไปใช้ประโยชน์ในระบบสำธำรณสุขและระบบสุขภำพประชำชน
โดยมุ่งเน้น 3 กลุ่มวิจัยหลัก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช กลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอำง และกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรปลอดภัยและอำหำรสุขภำพ
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ทั้งนี้ ผลกำรวิจัยที่ได้ต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดที่
แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำย
ชัดเจนที่จะนำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัยโดยตรง
3.2.2 แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเร่งด่วน
สวก. ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) ให้บริหำรจัดกำรแผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำ
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเร่งด่วน จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1) กลุ่มเรื่องข้าว
1.1) กรอบการวิจัย
(1) กำรพัฒนำเกษตรกร
(1.1) กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวที่ลดต้นทุนกำรผลิตงอย่ำงน้อยร้อยละ 15 จำกเทคโนโลยีเดิมของเกษตรกรตำมนิเวศน์เกษตรต่ำงๆ
(1.2) กำรหำแนวทำงในกำรพัฒนำกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในกำรผลิตข้ำวแบบครบวงจร กำรทำนำแปลงใหญ่ และกำรทำเกษตรอินทรีย์ ให้มี
ควำมเข้มแข็งและสำมำรถพึ่งพิงตนเองได้
(1.3) กำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนที่เพียงพอต่อกำรใช้ภำยในกลุ่มของเกษตรกรทั้งกำรทำเกษตรแปลงใหญ่และ
กำรทำเกษตรอินทรีย์
(1.4) กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่นำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรปลูกพืชร่วมตำมคันนำ กำรจั ดระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนำของ
ตนเอง และรูปแบในกำรปลูกพืชหลังนำที่เหมำะสมในแต่ละพื้นที่
(1.5) กำรพัฒนำชำวนำต้นแบบ เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรปลูกข้ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพให้กับชำวนำตำมควำมเหมำะสมใน
แต่ละพื้นที่
(1.6) แนวทำงในกำรสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่มีศักยภำพในกำรทำนำ เพื่อผลิตข้ำวเปลือก และ/หรือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุณภำพตำมมำตฐำนคุณภำพของตลำด
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(1.7) แนวทำงในกำรพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำบูรณำกำรใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ นำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีผลกระทบทำงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของทำงรำชกำร กำรจัดระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนำของตนเอง และรูปแบบในกำร
ปลูกพืชสลับหลังกำรทำนำที่เหมำะสมในแต่ละพื้นที่
(2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพผลผลิต
(2.1) กำรปรับปรุงพันธุ์
(2.1.1) พัฒนำพันธุ์ข้ำวคุณลักษณะเฉพำะและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง สำหรับบริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมชนิดต่ำงๆ
(2.1.2) พัฒนำพันธุ์ข้ำวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง เพื่อกำรนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสำหกรรม
(2.1.3) พัฒนำพันธุ์ข้ำวเฉพำะตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ
(2.1.4) พัฒนำพันธุ์ข้ำวเจ้ำและข้ำวเหนียวที่ไวและไม่ไวต่อช่วงแสง ให้มีควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตสูงขึ้น มีควำมต้ำนทำนต่อโรคและ
แมลงและทนทำนต่อสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม ดีขึ้นทั้งในรูปแบบของพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม
(2.1.5) พัฒนำพันธุ์ข้ำวเพื่อเพิ่มคุณลักษณะ/คุณภำพพิเศษสำหรับกำรบริโภค และใช้เป็นวัตถุดิบในกำรแปรรูปของอุตสำหกรรมชนิดต่ำงๆ
และตลำดพิเศษ (Nitch Market)
(2.1.6) พัฒ นำองค์ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีชีวภำพให้ส ำมำรถนำมำประยุ กต์ใช้ร่วมกับวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวแบบมำตรฐำน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวให้มีควำมแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(2.1.7) พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ท ำงเทคโนยี ชี ว ภำพให้ ส ำมำรถน ำมำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำรตรวจสอบลำยพิ ม พ์ ดี เอ็ น เอของต้ นข้ ำ ว เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบควำมตรงตำมพันธุ์ของสำยพันธุ์/พันธุ์ข้ำว ควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ข้ำว และกำรปลอมปนในข้ำวเปลือก
(2.1.8) พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลสำหรับกำรพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์
(2.2) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร
(2.2.1) วิจัยหำเครื่องจักรกลทดแทนแรงงำนคนที่เหมำะสมกับบริบทพื้นที่ทำนำของเกษตรกรในสภำพนิเวศต่ำงๆ
(2.2.2) พัฒนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์กำรตรวจวิเครำะห์ ปัจจัยต่ำงๆ ที่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูง
(2.2.3) กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรในช่วงเก็บเกี่ยวและหลังกำรเก็บเกี่ยวเพื่อลดควำมสูญ เสียของผลผลิตและลดควำมเสียหำยของ
คุณภำพเมล็ดเนื่องจำกกำรลดควำมชื้นล่ำช้ำตั้งแต่กำรเก็บเกี่ยวจนถึงผู้บริโภค
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(2.3) กำรพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพข้ำว
(2.3.1) ข้ำวขำวดอกมะลิ 105
(1) วิธีกำรเพิ่มควำมหอมให้แก่ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ตั้งแต่กำรปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
(2) ศึกษำเทคโนโลยีกำรผลิตที่เหมำะสมสำหรับพื้นที่ในแต่ละนิเวศ
(3) ทดสอบเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อยืนยันประสิทธิภำพในกำรเพิ่มควำมหอมของข้ำวขำวดอกมะลิ 105
(2.3.2) ข้ำวขำว
(1) กำหนดพันธุ์ข้ำวที่มีคุณภำพดีตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและเหมำะสมกับสภำพพื้นที่
(2) เทคโนโลยีกำรผลิตที่เหมำะสมในแต่ละสภำพพื้นที่ที่มีประสิทธิภำพสูง ทั้งในด้ำนผลผลิตและคุณภำพ เช่น กำรกำจัดวัชพืช กำร
จัดกำรปุ๋ย กำรผลิตข้ำวอินทรีย์
(2.3.3) ข้ำวเหนียว
(1) ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบำยในกำรบริ ห ำรจั ด หำรผลผลิ ต ข้ ำ วเหนี ย วโดยกำรสร้ ำ งสมดุ ล ของอุ ป ทำนผลผลิ ต และอุ ป สงค์
ภำยในประเทศ โดยเฉพำะตลำดส่งออก
(2) กลไกกำรแข่งขันของตลำดข้ำวเหนียวระดับท้องถิ่นและกำรพัฒนำคุณภำพข้ำวเหนียว แยกประเภทข้ำวเหนียวคุณภำพดีออก
จำกข้ำวเหนียวคุณภำพต่ำโดยเฉพำะพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เพื่อรักษำระดับรำคำข้ำวเหนียวในตลำดส่งออก
(3) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
(3.1) กำรพัฒนำแป้งข้ำว เพื่อใช้ประโยชน์ทำงอุตสำหกรรม
(3.2) พัฒนำนวัตกรรมสู่กำรวิจัยกำรแปรรูปข้ำวตลอดห่วงโซ่กำรผลิตเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ทั้งด้ำนอำหำร โภชนเภสัช เวชสำอำง และเวชภัณฑ์
(3.3) กำรพัฒนำคุณภำพข้ำวนึ่งที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน หรือมีโภชนำกำรสูง
(3.4) กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกรำข้ำวและวัสดุเหลือจำกขบวนกำรผลิตข้ำวในเชิงอุตสำหกรรม
(3.5) วิเครำะห์และตรวจสอบคุณสมบัติและโครงสร้ำงทำงเคมีของข้ำวไทยแต่ละสำยพันธุ์
(3.6) พัฒนำกระบวนกำร และเครื่องมือกำรสกัดสำรออกฤทธิ์ชีวภำพในข้ำวที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ดำเนินกำรผลิตได้ในระดับอุตสำหกรรม
(3.7) พัฒนำผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรผลิตที่ได้คุณภำพและมีกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนที่
ผ่ำนมำตรฐำนรับรองผลิตภัณฑ์
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(3.8) กำรขยำยผลในเชิงพำณิชย์ โดยกำรร่วมทุนพัฒนำงำนวิจัยในระดับอุตสำหกรรม (มีบริษัทเอกชนร่วมลงทุนในลักษณะ In-cash อย่ำงน้อย
ร้อยละ 21)
(4) นโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมข้ำวและส่งเสริมด้ำนกำรตลำด
(4.1) จัดทำข้อมูลเชิงวิชำกำรเพื่อนำเสนอประกอบกำรตัดสินใจของรัฐบำลในกำรกำหนดนโยบำยในกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ตรงตำมควำมต้องกำร
ทั้งในด้ำนป้จจัยกำรผลิต กำรปรับเปลี่ยนพื้นที่เพำะปลูกข้ำวที่ไม่เหมำะสม เพื่อลดกำรพึ่งพำควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ และมีควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพ
(4.2) จัดทำยุทธศำสตร์เชิงรถกเพื่อเพิ่มกำรส่งออกสำหรับกำรส่ง ออกข้ำวของไทย โดยศึกษำถึงประเทศที่เป็นตลำดหลักสำหรับข้ำวแต่ละชนิดตำม
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำของประเทศนั้นๆ
(4.3) เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตภำยในประเทศ และมำตรกำรที่จะต้องดำเนินกำรเพื่อช่วยให้ กำรส่งออกข้ำวแต่ละชนิดของไทยเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของชำวนำและเศรษฐกิจของประเทศ
(4.4) เสนอแนะแนวในกำรส่งเสริมกำรบริโภคข้ำวภำยในประเทศทั้งในกำรทำตลำด กำรสื่อสำรกับผู้บริโภค เพื่อสร้ำงควำมต้องกำรในกำรบริโภค
ข้ำวภำยในประเทศให้เพิ่มขึ้น
(4.5) กำรศึกษำเพื่อหำข้อเสนอแนะควำมเป็นไปได้ในกำรส่งเสริมภำคเอกชนดำเนินกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) และ CSV
(Creating Shared Value) ในเรื่องข้ำว รวมทั้งผลิตภัรฑ์จำกข้ำวร่วมกับกลุ่มเกษตรกร
(4.6) จัดทำฐำนข้อมูลวิจัยพร้อมทั้งวิเครำะห์และสังเครำะห์ เรื่องกำรแปรรูปข้ำวในด้ำนอำหำร อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรสกัดสำรและเครื่องสำอำง
ทั้งที่เป็นงำนวิจัยภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรทำ Patent Mapping ในระยะ 10 ปี เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรกำหนดนโยบำยในกำรทำวิจัยของประเทศในอนำคต
1.2) ผลผลิต
(1) ได้ต้นแบบกำรรวมกลุ่มเกษตรกร ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีได้เหมำะสม ต้นแบบกำรจัดกำรพื้นที่นำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้
เกษตรกรรุ่นใหม่
(2) ได้พันธุ์ข้ำวที่มีผลผลิตสูง ต้ำนทำนโรคแมลง ได้พันธุ์ข้ำวที่มีคุณสมบัติพิเศษตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค และอุตสำหกรรมกำรแปรรู ป
ได้องค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบควำมตรงตำมสำยพันธุ์ ได้ต้นแบบเครื่องจักรกล และได้เทคโนโลยีต้นแบบในกำรเพิ่มประสิทธิภำพข้ำวไทยตั้งแต่ผลิตจนถึงผู้บริโภค
(3) ได้ฐำนข้อมูลกำรผลิตและกำรใช้ประโยชน์จำกข้ำว ได้เทคโนโลยี/นวัตกรรม กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ และได้รูปแบบกำรขยำยผลกำรผลิตในระดับ
อุตสำหกรรมหรือโรงงำนต้นแบบ
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(4) ได้ข้อมูลเชิงวิชำกำรสำหรับกำหนดนโยบำย และภำคเอกชนมีข้อมูลด้ำนกลยุทธ์ในด้ำนกำรส่งออกข้ำวไทยที่ตรงตำมบริบทของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
2) กลุ่มเรื่องปาล์มน้ามัน
2.1) กรอบการวิจัย
(1) กำรศึกษำนโยบำยอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์มที่เป็นระบบ
(1.1) กำรศึกษำพื้นที่ที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยพื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมันในเขตเหมำะสมปลูกปำล์มน้ำมัน รวมทั้งศึกษำถึงควำมสมดุลระหว่ำง
พื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมันที่สอดคล้องกับกำลังผลิตของโรงงำนสกัดน้ำมั นปำล์ม ทั้งในเขตพื้นที่ปลูกเดิมและพื้นที่ปลูกใหม่ โดยต้องคำนึงถึงต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ และคุณภำพทะลำย
ปำล์มสด
(1.2) กำรบริหำรจัดกำร Demand & Supply น้ำมันปำล์มดิบให้เกิดควำมสมดุล โดยเฉพำะเรื่องของกำรเพิ่มช่องทำงกำรใช้ทั้งกำรบริโภค และ
พลังงำน โครงสร้ำงรำคำปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์มที่เป็นธรรม
(1.3) กำรศึกษำและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด
ให้สำมำรถแข่งขันได้ภำยใต้ระบบกำรค้ำเสรี
(1.4) กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรรวมกลุ่มเกษตรกร และกำรเสริม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโดยเน้นกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม
ระหว่ำงเกษตรกรกับโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์ม
(1.5) กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์และควำมต้องกำรใช้จริง รวมถึงกำรทดแทนกำรนำเข้ำของน้ำมันปำล์มและผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดในอุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนและเชื้อเพลิงชีวภำพ อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์จำกน้ำมันปำล์ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำด
(1.6) กำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สิ่งที่มีคุณค่ำสูงต่อกำรอนุรักษ์ รวมถึงกำรปลดปล่อยก๊ำ ซเรือน
กระจกในพื้นที่ปลูกปำล์มของประเทศ
(1.7) กำรศึกษำโอกำสและควำมเป็นไปได้ และปัจจัยต่ำงๆ ทำงเศรษฐศำสตร์ต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโอลีโอเคมี ที่ผลิตได้จำกปำล์มน้ำมันใน
ประเทศไทย อำทิ กลีเซอรีน
(1.8) กำรศึกษำควำมสูญเสียที่เกิดจำกกำรผลิตในห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม
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(1.9) กำรผลิตโอลีโอเคมีในมุมมองด้ำนกำรลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment : LCA)
(2) กำรวิจัยกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ำมัน
(2.1) กำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรกำรผลิตปำล์มน้ำมันโดยรูปแบบผสมผสำนเทคโนโลยีกำรผลิตที่จะนำไปสู่นวัตกรรมกำรลดกำรใช้
สำรเคมี
(2.2) กำรศึกษำวิจัยเทคโนโลยีกำรปลูกปำล์มน้ำมันตำมลักษณะพื้นที่เฉพำะ (Site Specific Technology) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2.3) กำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรปลูกทดแทนปำล์มน้ำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดีในพื้นที่เหมำะสมตลอดจนรูปแบบกำรปลูกพืชชนิดอื่น กำร
เลี้ยงสัตว์เสริมเพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร
(2.4) กำรวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร รวมถึงอำกำศยำนไ ร้คนขับ เพื่อเพิ่มควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขันตลอดกระบวนกำรกำรผลิตปำล์มน้ำมัน
(2.5) ศึกษำกำรใช้เครื่องจักรทุ่นแรง Farm Mechanism และ Consolidated Farming
(2.6) กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรประเมินควำมสุกแก่ (เปอร์เซ็นต์น้ำมัน) ของผลปำล์มน้ำมันในเชิงอุตสำหกรรม
(3) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
(3.1) กำรศึกษำกำรกำหนดมำตรฐำนทะลำยปำล์มทำงกำยภำพ (Grading Manual) เพื่อใช้ในกำรรับซื้อผลปำล์มที่เป็นที่ยอมรับ
(3.2) กำรวิจัยเพื่อนำไปสู่กำรซื้อขำยปำล์มน้ำมันตำมระบบคุณภำพ เช่น กำรศึกษำวิธีกำรตรวจวัดคุณภำพและปริมำณน้ำมันอย่ำงรวดเร็ว
(3.3) กำรศึกษำและกำรหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) และมำตรฐำน
Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) เพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำอุปสรรคจำกกำรนำมำตรฐำนปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์ มที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติ ได้แก่ มำตรฐำน
คุณภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี และมำตรฐำนลำนเท
(3.4) กำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมของอุตสำหกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรเจรจำในเวทีโลกในประเด็นดังนี้
(1) สิ่งที่มีคุณค่ำสูงต่อกำรอนุรักษ์ทั้งพืช สัตว์ ชุมชนท้องถิ่น และถิ่นอำศัย (High Conservation Values, HCVs) ในสวนปำล์มน้ำมันของ
โรงงำนสกัด และเกษตรกรที่มีสวนใหญ่ พื้นที่ที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรรำยย่อย
(2) กำรประเมินวัฏจักรชีวิตของปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์ม คำร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรจัดกำรกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของสวนปำล์ม (ขนำดเล็กและขนำดใหญ่) โรงงำนสกัด โรงกลั่น และโรงงำนผลิตไบโอดีเซล
(3.5) กำรศึกษำเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพและลดกำรสูญเสียของโรงงำนกลั่นน้ำมันปำล์มแบบหีบรวม
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(3.6) กำรศึกษำกระบวนกำรผลิตเพื่อควบคุมปริมำณสำรกลุ่ม Glycidyl fatty acid esters (GE), 3-monochloropropanediol (3-MCPD),
และ 2- monochloropropanediol (2-MCPD) และเอสเตอร์กรดไขมันของ 3-MPCD และ 2-MPCD ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงกระบวนกำรวิเครำะห์หำปริมำณสำร
ตกค้ำงของกลุ่มสำรข้ำงต้น
(4) นโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมข้ำวและส่งเสริมด้ำนกำรตลำด
(4.1) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ให้แก่อุตสำหกรรมปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์ม โดยกำรสกัดสำรสำคัญจำก
น้ำมันปำล์มดิบและกรดไขมันปำล์ม กำรผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐำนจำกน้ำมันปำล์มที่เป็นสำรตั้งต้นของผลิตภัณฑ์อื่นๆ กำรแปรรูปขั้นสูงด้วยกระบวนกำรไบโอรีไฟเนอรีเพื่อแยก
องค์ประกอบเคมีทุกชนิดออกมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงครบถ้วน เป็นต้น
(4.2) กำรวิจัยและพัฒนำกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มน้ำมันปำล์มขั้นปลำยน้ำ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ ตำมมำ อันจะส่งผลดีต่อ
กำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมทั้งระบบในระยะยำว
(4.3) กำรวิ จั ย และพั ฒ นำส ำหรั บ กระบวนกำรผลิ ต หรื อ เทคโนโลยี ที่ มี ศั ก ยภำพต่ อ กำรผลิ ต และกำรตลำดผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อลี โ อเคมี ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำรขนำดย่อมตำม Economy of scale ซึ่งเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศำสตร์
2.2) ผลผลิต
(1) ได้แนวทำงกำรขยำยพื้นที่ปลูก แหล่งที่ตั้งโรงงำนที่เหมำะสม แนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตปำล์มน้ำมันอย่ำงมีส่วนร่วม แนวทำงกำรปรับปรุงกำร
บริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ และได้แนวทำงกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ได้นวัตกรรมหรือระบบกำรจัดกำรสวนปำล์มน้ำมันอย่ำงยั่งยืน และเทคโนโลยี/นวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงทดแทนแรงงำน
(3) ได้แนวทำงปรับปรุงมำตรฐำน คุณภำพและกำรจัดกำรแต่ละขั้นตอน กระบวนกำรผลิตและวิธีวิเครำะห์สำรตกค้ำง ข้อมูล Carbon Footprint และ
Water Footprint
(4) ได้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโอลีโอเคมี เทคโนโลยีต้นแบบ/ระบบกำรแปรรูปชีวมวลจำกวัสดุเหลือทิ้ง และเทคโนโลยีต้นแบบ/ระบบกำร
แปรรูปน้ำมันปำล์มขั้นปลำยน้ำ
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3) กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
3.1) กรอบการวิจัย
(1) ควำมมั่นคงอำหำร (มีปริมำณอำหำรที่เพียงพอ ประชำชนเข้ำถึงได้ มีคุณค่ำทำงด้ำนโภชนำกำรและปลอดภัย)
(1.1) กำรวิจัยที่นำไปสู่กำรกำหนดนโยบำยเศรษฐกิจและส่งเสริมกำรผลิตอำหำรที่มีเห้ำหมำยดังนี้
(1) เพื่อกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรที่มีเป้ำหมำยทำงโภชนำกำร ทั้งเพื่อประชำชนในประเทศและเพื่อกำรส่งออก เช่น ข้ำวคุณภำพสูง พืช ผัก
และผลไม้ ถั่วชนิดต่ำงๆ สินค้ำประมง นมและผลิตภัณฑ์นม
(2) เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและรับมือไม่ให้เกิดปัญหำแย่งพื้นที่เพำะปลูกพืชอำหำรจนส่งผลกระทบด้ำนลบต่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและ
โภชนำกำรของประเทศ เช่น
(2.1) กำรจำแนกสำเหตุที่สำคัญของควำมไม่มั่นคงด้ำนอำหำร กำรพัฒนำระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ กลไกในกำรติดตำมและเฝ้ำระวัง
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของประเทศไทย
(2.2) กำรกำหนดเขตกำรผลิต (Zoning) พืชอำหำรและพืชพลังงำนมำใช้ ได้แก่ ปำล์ม อ้อย มันสำปะหลัง และข้ำว
(1.2) กำรวิจัยเพื่อนำของเหลือใช้จำกกำรเกษตรหรือของเหลือจำกกระบวนกำรผลิตอำหำรไปใช้ประโยชน์และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
(Zero waste) โดยจะต้องมีกำรพัฒนำทั้งกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลำยน้ำในระดับ Commercial เช่น กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเป็นพลังงำนชีวมวล (อำหำรเหลือจำก
โรงอำหำร) กำรพัฒนำเป็นอำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่ม (Active compounds) และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
(1.3) กำรวิจัยเพื่อสร้ำงนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ ในห่วงโซ่อำหำรที่เหมำะสมในแต่ละพื้นที่มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอำหำรให้มีคุณภำพ ปลอดภัย ลดกำรสูญเสีย และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้
(1.4) กำรวิจัยเพื่อให้ประชำชนในระดับชุมชนมีแหล่งอำหำรของชุมชนและประเทศ (Food bank) เช่น กำรส่งเสริมกำรทดแทนกำรนำเข้ำ กำร
กระจำยแหล่งนำเข้ำ กำรหำสินค้ำทำงเลือกทดแทน กำรวำงแผนปรับตัวด้ำนกำรผลิตและกำรค้ำให้เกิดควำมสมดุล ลดกำรพึ่งพำอำหำรจำกภำยนอก และมีอำหำรสำรองเมื่อเกิด
ภำวะวิกฤต (กำรสำรองสต๊อค) เป็นต้น
(1.5) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำรสำรองอำหำรภำยในประเทศ เช่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อใช้ในยำมเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency food)
รวมถึงกำรจัดกำรตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง (วัตถุดิบ รูปแบบอำหำร(เมนู) กำรผลิต โภชนำกำร กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง)
(1.6) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดกำรสูญเสียในระบบกำรผลิตอำหำร (Food
loss) ตั้งแต่ก่อนกำรเก็บเกี่ยว ระหว่ำงเก็บเกี่ยว ขนส่งกระจำยผลผลิต แปรรูป กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ และกำรวำงขำย เป็นต้น
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(2) กำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
(2.1) กำรวิจัย พัฒนำพันธุ์พืชและสัตว์ รวมทั้งปุ๋ย อำหำรสัตว์ และกำรควบคุมป้องกันโรค เพื่อพัฒนำสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพสูง ปลอดภัย และ
คุณค่ำทำงโภชนำกำรเพิ่มขึ้น
(2.2) กำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices, GAP) และกำรเกษตรที่เกือนหนุนต่อสุขภำพ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน เช่น เกษตรอินทรีย์ และระบบกำรเกษตรที่มีกำรจัดกำรศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำน (Integrated Pest Management System, IPM) เป็นต้น
(2.3) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีนำไปสู่กำรเพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำ รวมถึงกำรลดต้นทุนในห่วงโซ่กำรผลิตอำหำร ทั้งระดับครัวเรือน
ชุมชน และท้องถิ่น
(2.4) กำรวิจัยเพื่อนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นมำสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำ เพื่อเป็นกำรสร้ำงอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อำหำร ซึ่งเป็นกำรสร้ ำง
รำยได้และสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงเป็นกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
(2.5) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้เกิดกำรลงทุนผลิตจริงในอุตสำหกรรมอำหำรที่มีศักยภำพให้กับอำหำรทุกประเภท โดยเน้นกำรใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เอกชนลงทุนในงำนวิจัยและพัฒนำให้มำกขึ้น ทั้งกำรลงทุนวิจัยเองหรือกำรร่วมทุนวิจัยกับภำครัฐ เช่น
(1) กำรยกระดับมำตรำนกำรผลิตโดยส่งเสริมระบบประกันคุณภำพกำรผลิตระดับอุตสำหกรรม เช่น GMP HACCP
(2) กำรส่งเสริมกำรผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องจักรสมัยใหม่ (Robotic food) เพื่อนำมำใช้ในกำรผลิตเชิงพำณิชย์ เพื่อเพิ่มผลิต
ภำพและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์
(2.6) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อในกำรเผยแพร่ โดยมีเป้ำประสงค์ ดังนี้
(1) เพิ่มเพิ่มควำมเข้ำใจและมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องมำตรฐำน กระบวนกำรผลิต เพื่อกำรเลือกซื้ เลือกบริโภคอำหำรที่ผลิตในประเท ศ
ไทย โดยกำรรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับอำหำรทั้งในและต่ำงประเทศผ่ำนสื่อทุกรูปแบบ
(2) ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำมำตรฐำนสูง มีกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์คุณภำพอำหำรไทย
ตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอำหำรไทยในมิติต่ำงๆ
(3) ส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปกป้องสิทธิของตนเองและส่งเสริมควำมเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคและชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในระบบเฝ้ำระวังสินค้ำอำหำร
(2.7) กำรศึกษำและวิเครำะห์แนวโน้มและควำมต้องกำรของตลำดเชิงลึก ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค และกฎเกณฑ์กติกำทำงกำรค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง
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(2.8) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสำหรับระบบกำรตรวจสอบรับรองและกำรเฝ้ำระวังตำมแนวทำงสำกล เพื่อกำรควบคุมดูแล
คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำทั้งภำยในประเทศและพื่อกำรส่งออก เช่น กำรพัฒนำชุดทดสอบต่ำงๆ มีประเด็นต่อยอดในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
(1) กำรยืนยันผลและคุณภำพมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO/ AOAC (Validation)
(2) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตในระดับเชิงกำรค้ำ (Pilot scale) ควรได้รับกำรรับรอง ISO 17065 จำก CB
(3) ต้องมีผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจน มอง Value ของ User เป็นหลัก สำมำรถลดกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศได้ มีควำมคุ้มทุน
(4) กำรพัฒนำระบบอ่ำนผลกำรทดสอบผ่ำนมือถือ (Image processing)
(2.9) กำรศึกษำวิจัยเพื่อประเมินควำมเสี่ยงและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนอำหำร เพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ สำหรับกำร
คุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนกำรค้ำ รวมถึงสนับสนุนกำรผลิตอำหำรที่เกิดจำกวัตถุดิบ กระบวนกำรหรือนวัตกรรม ซึ่งไม่ใช่กระบวนกำรดั้งเดิมเพื่อจำหน่ำยเชิงพำณิชย์ เช่น
(1) Food defense ที่เป็นมำตรกำรป้องกันอำหำรให้มีควำมปลอดภัยจำกกำรปนเปื้อนโดยเจตนำ (Intentional Adulteration) ได้แก่ สำร
ก่อมะเร็ง nitrosamine จุลินทรีย์ หรือ Antibiotics เป็นต้น
(2) Food safety ที่เป็นมำตรกำรป้องกันอำหำรให้มีควำมปลอดภัยจำกกำรปนเปื้อนโดยไม่เจตนำ ได้แก่ Pesticides วัชพืช/Biocontrol
คุณภำพน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(3) อำหำรศึกษำ
(3.1) กำรศึกษำและวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้เชิงสุขภำพและควำมปลอดภัย เพื่อให้ประชำชนและชุ มชนมี
ควำมรู้และสำมำรถปรับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรเพื่อโภชนำกำรและสุขภำวะที่ดีทั้งในชนบทและในเมือง
(3.2) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับระบบกำรสื่อสำรและกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
รวมถึงเกิดจิตสำนึ กและพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพชีวิตเพื่อกำรบริโภคที่เหมำะสมกับภำวะสุขภำพของตน เช่น กำรจัดสรรอำหำรที่มีคุณค่ำและ
ปลอดภัยสำหรับเด็กในโรงเรียน ต้องให้เกิดกำรขับเคลื่อนทุกห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้อง
(3.3) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับกำรผลิตอำหำรที่มีโภชนำกำรที่ส่งผลต่อสุขภำวะที่ดีของประชำชนทุกกลุ่มวัย รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในด้ำนต่ำงๆ เช่น
(1) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนโครงสร้ำงประชำกร ได้แก่ อำหำรสำหรับผู้สูงอำยุเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง (NCD) เช่น โรคอ้วน เบำหวำน ควำมดัน
โลหิตสูง โรคไต อำหำรสำหรับผู้ป่วยที่มีอำกำรภูมิแพ้ต่ำงๆ เป็นต้น
(2) กำรค้ำสำกล รวมทั้งกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น อำหำรสำหรับชำวมุสลิม เป็นต้น
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(3.4) กำรวิจัยจำกองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ รวมถึงภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต่อยอดใช้ประโยชน์ให้มำกขึ้น เช่น กำร
ต่อยอดกำรจัดชุดตำรับอำหำรไทย อำหำรเป็นยำ สำมำรถใช้งำนวิจัยต่อยอดของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ที่มีกำรศึกษำ เมนู ตำรับ หรือวัตถุดิบสมุนไพรต่ำงๆ อยู่แล้ว พัฒนำเป็นอำหำร
ภูมิภำคที่มีคุณสมบัติเชิงสุขภำพ (ควรมีกำรศึกษำแบบ Mixture)
(4) กำรบริกำรจัดกำร
(4.1) กำรศึกษำและวิจัยเพื่อสร้ำงกลไกเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วนทั้งในประเทศและขยำยควำมร่วมมือเครือข่ำยควำม
มั่นคงด้ำนอำหำรในระดับภูมิภำคโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อใช้ประโยชน์ยำมขำดแคลนในภำวะวิกฤต
(4.2) กำรศึกษำและวิจัยเพื่อติดตำมกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนอำหำรของประเทศในทุกมิติเพื่อนำไปใช้ในกำรกำหนด
นโยบำยพัฒนำปรับปรุงระบบงำน กฏหมำยและกฏระเบียบที่เกี่ย วข้องกับอำหำรของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้นโยบำยหรือกฎหมำยมีควำมสมบูรณ์ ครอบคลุม มีควำมทันสมัย
สอดคล้องกับสำกลและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) กำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรร่ำงกฎหมำยสำหรับ Functional food
(2) กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และศักยภำพในกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรเพื่อให้ได้มำตรฐำน GLP สำหรับอำหำรในกลุ่ม Functional food
เช่น มำตรฐำนของวิธีกำรวิเครำะห์ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง (Food animal model/ preclinical & clinical trials) แหล่งตรวจสอบ กำรรับรอง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(4.3) กำรวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอำหำรที่มีอยู่เดิมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั่วประเทศให้มีควำมทันสมัย
สะดวกต่อกำรเข้ำถึงและกำรนำไปใช้ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรแก้ปัญหำด้ำนอำหำรของประเทศ (Big data management)
3.2) ผลผลิต
(1) ได้แนวทำงบริหำรจัดกำรให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงด้ำนอำหำร/โภชนำกำร และได้นวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีอำหำรบริโภค
เพียงพอ
(2) ได้แนวทำง/เทคโนโลยีชุมชนที่มีส่วนร่วมในกำรผลิตอำหำรที่มีคุณภำพ ได้นวัตกรรม/เทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และได้
นวัตกรรม/เทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทยที่เป็นมำตรฐำนได้รับกำรยอมรับ
(3) ได้องค์ควำมรู้สำหรับกำรเป็นผู้ผลิตอำหำรที่มีคุณภำพปลอดภัย และเป็นผู้เลือกบริโภคอำหำรได้เหมำะสมตำมวัยและสภำวะต่ำงๆ ผู้บริโภคมี
จิตสำนึก และมีพฤติกรรมกำรบริโภคที่ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพชีวิต และได้นวัตกรรม/เทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรเพื่อสุขภำวะที่ดี
(4) ได้แนวทำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอำหำร และได้นวัตกรรม/เทคโนโลยีในกำรพัฒนำเชื่อมโยง
เครือข่ำยข้อมูลด้ำนอำหำรของไทย
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4) กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย
4.1) กรอบการวิจัย
(1) กำรวิจัยสมุนไพรที่ใช้ในมนุษย์
(1.1) กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรไทยตำมแผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 ได้แก่ สมุนไพรไทยที่มี
ศักยภำพ 5 ชนิด คือ กวำวเครือขำว กระชำยดำ ขมิ้นชัน บัวบก และมะขำมป้อม และสมุนไพรที่มีควำมต้องกำร 7 ชนิด คือ กระชำย พริก ฟ้ำทะล ำยโจร หญ้ำหวำน กระเจี๊ยบ
แดง ว่ำนหำงจระเข้ และไพล
(1.2) กำรวิจัยและพัฒนำตำรับยำสมุนไพรไทยที่มีศักยภำพสูง สำหรับใช้ป้องกันและรักษำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases,
NCD) เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (ซึ่งรวมถึงโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง) โรคเบำหวำน โรคมะเร็งต่ำงๆ โรคระบบทำงเดินหำยใจ
เรื้อรัง (ซึ่งรวมถึงโรคปอดอุดตันเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง) โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง โรคตับแข็ง โรคสมองเสื่อม โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคนอนไม่หลับ ปวดเมื่อย และกลุ่ม
โรคจำกกำรทำงำนนั่งโต๊ะ (Office syndrome) เป็นต้น ทั้งนี้ ลักษณะข้อเสนอโครงกำรต้องมีข้อมูลเบื้องต้นและมีผลกำรทดลองที่พร้อมจะนำมำประกอบกำรวิจัยและพัฒนำต่อ
ยอด
(1.3) กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำจำกตำรับยำดั้งเดิมและคัมภีร์โบรำณต่ำงๆ ของประเทศไทย
(1.4) กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรไทยที่ใช้ในกลุ่มโรคที่กระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยให้กำรสนับสนุน
(1.5) กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภำพและป้องกันปัญหำสุขภำพที่พบบ่อยในผู้สูงอำยุ (Geriatric Syndromes)
(1.6) กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงหรือส่วนประกอบของเครื่องสำอำงและผลิตภัณฑ์สปำ
(1.7) กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเพื่อบำรุงสุขภำพและควำมงำม
(2) กำรวิจัยสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์
(2.1) กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรเจริญเติบโตของสัตว์เศรษฐกิจ
(2.2) กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรเพื่อใช้ในกำรป้องกันและรักษำโรคในสัตว์เศรษฐกิจที่ช่วยลดกำรใช้ยำแผนปัจจุบันที่ใช้คน
(2.3) กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดีในสัตว์เลี้ยง
(3) กำรวิจัยสมุนไพรที่ใช้ในพืช
(3.1) กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรที่มีศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตในพืชเศรษฐกิจเป็นสำคัญ
(3.2) กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรที่มีศักยภำพในกำรควบคุมแมลง และปรำบศัตรูพืชหรือวัชพืช
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(4) กำรสร้ำงมำตรฐำนสมุนไพรไทยและตำรับสมุนไพรไทย
(4.1) กำรสร้ำงมำตรฐำนสมุนไพรไทยและตำรับสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
(4.2) มำตรฐำนสมุนไพรไทยและตำรับสมุนไพรไทยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
(5) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีสมุนไพร
(5.1) กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชสมุนไพร กำรปลูก กำรเก็บเกี่ยว รวมถึงกำรจัดกำรหลังเก็บเกี่ยว ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเกษตรดีที่เหมำะสม
(Good agricultural practices, GAP) สำหรับพืชสมุนไพร
(5.2) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรสกัดสมุนไพรที่ประกอบด้วยกำรคัดเลือกวัตถุดิบ ตัวทำละลำยเครื่องมือและเครื่องจักร กระบวนกำรสกัด
กระบวนกำรทำให้สำรสกัดเข้มข้นและแห้ง
(5.3) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพที่สำมำรถเพำะเลี้ยงหรือหมักเซลล์และเนื้อเยื่อสมุนไพร เพื่อลดเวลำและเพิ่มผลผลิต
(5.4) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตยำสมุนไพรในรูปแบบต่ำงๆ กำรทำให้ผลิตภัณฑ์มีควำมคงตัวและกำรทดสอบหำวันหมดอำยุ กำร
ควบคุมคุณภำพและกำรประกันคุณภำพ
(5.5) กำรทำโมโนกรำฟ (Monograph) และกำรรับรองมำตรฐำนของวัตถุดิบ สำรสกัดและผลิตภัณฑ์
(5.6) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตยำสมุนไพรในระดับอุตสำหกรรม
(6) กำรวิจัยเชิงนโยบำย
(6.1) กำรวิจัยเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ระดับประเทศ เช่น ฟ้ำทะลำยโจร ขมิ้นชัน
และไพล
(6.2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรออกสู่ตลำดได้อย่ำงแท้จริ ง เช่น กำรพัฒนำกฎระเบียบด้ำนกำรขึ้นทะเบียน
สมุนไพรและยำแผนโบรำณ และกำรพำณิชย์ รวมถึงกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐในกำรพิ่มควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร
4.2) ผลผลิต
(1) ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันและรักษำโรค ได้สมุนไพรเพื่อควำมงำมและสุขภำพที่ดีที่มีโอกำสขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย.
(2) ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรเจริญเติบโต ป้องกันและรักษำโรค สำมำรถลดกำรใช้ยำแผนปัจจุบัน และเสริมสร้ำง
สุขภำพที่ดีให้แก่สัตว์เศรษฐกิจ
(3) ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตในพืช กำรควบคุมแมลง ปรำบศัตรูพืชและวัชพืช
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(4) ได้มำตรฐำนสมุนไพรไทยและตำรับสมุนไพรไทยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่ำงประเทศ
(5) ได้องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรครบวงจร
(6) ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ระดับประเทศ เช่น ฟ้ำทะลำยโจร
ขมิ้นชัน ไพล และได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรออกสู่ตลำดได้อย่ำงแท้จริง
5) กลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)
5.1) กรอบการวิจัย
(1) กำรวิจัยเชิงนโยบำย
(1.1) กำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรส่งออก เช่น มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของสินค้ำเกษตร ระบบโลจิสติกส์ รูปแบบกำรตลำด
มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำทั้งภำษี และมิใช่ภำษี เป็นต้น
(1.2) กำรวิจัยเพื่อรองรับนโยบำยเร่งด่วนของประเทศ เช่น กำรทำกำรเกษตรแปลงใหญ่ กำรแก้ไขปัญหำหมอกควัน กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
วัตถุดิบ เป็นต้น
(2) กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภำพ
(2.1) กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์ใหม่ และกำรขอคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภำพทำงกำรตลำด เช่น พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง มึคุณภำพ ได้มำตรฐำน
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด เป็นต้น
(2.2) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพร่วมกับกำรปรับปรุงพันธุ์แบบมำตรฐำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช
(2.3) กำรปรับปรุงพันธุ์เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special purpose) และตลำดเฉพำะ (Niche market) เช่น มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง ทนทำนต่อ
โรคและแมลง เป็นต้น
(3) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรผลิตพืช
(3.1) กำรวิจั ยและพัฒนำรูปแบบกำรทำเกษตรที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และหรือลดต้นทุนกำรผลิตแก่
เกษตรกร
(3.2) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี และระบบกำรผลิตพืชในโรงเรือน
(3.3) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อลดผลกระทบของกำรผลิตพืชจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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(3.4) กำรวิจัยและพัฒนำโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตพืช และคุณภำพของผลผลิต ที่เกษตรสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ เช่น
เทคโนโลยีเกำตรแม่นยำ ระบบกำรผลิตพืชในเมือง เป็นต้น
(3.5) กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรกลกำรเกษตร หรืออุปกรณ์ทำงกำรเกษตรที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และ/หรือบริบทของเกษตรกร สำมำรถลด
ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต หรือลดกำรใช้แรงงำน เช่น เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องใส่ปุ๋ย/น้ำ เครื่องมือตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น
(3.6) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรอำรักขำพืชที่ปลอดภัย
(4) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีก่อนและหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูป และโลจิสติกส์
(4.1) กำรวิจัยและพัฒนำเครื่อ งจักรกล หรืออุปกรณ์เก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิต เช่นเครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องคัดเกรด
เครื่องแยกเปลือกและเมล็ด เครื่องวัดคุณภำพผลผลิต เป็นต้น
(4.2) กำรวิจัยและพัฒนำวิธียืดอำยุกำรเก็บรักษำผลผลิตที่มีปัญหำกำรเก็บรักษำ และหรือกำรส่งออก ที่สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ในเชิงกำรค้ำ
(4.3) กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ และหรือแก้ปัญหำผลผลิตล้นตลำด
(4.4) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตทำงกำรเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero waste)
(4.5) กำรวิจัยและพัฒนำระบบขนส่ง และโลจิสติกส์
(5) กำรส่งเสริม และขยำยผลงำนสู่กำรใช้ประโยชน์
(5.1) กำรวิจัยและส่งเสริมกระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยกำรใช้กำรตลำดนำกำรผลิต และเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต คุณภำพของผลผลิตยกระดับรำยได้อย่ำงยั่งยืน
(5.2) กำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็นเกษตรปรำดเปรื่อง (Smart farmer) และ/หรือกำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตร
5.2) ผลผลิต
(1) ได้แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรส่งออกผัก ผลไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ รวมทั้งได้แนวทำงเพื่อรองรับนโยบำยเร่งด่วนของประเทศ
(2) ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภำพทำงกำรตลำดเหมำะสมกับประเทศไทย
(3) ได้นวัตกรรม หรือรูปแบบกำรผลิตพืชที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับเกษตรกร และสภำพพื้นที่ รวมทั้งได้นวัตกรรมกำรผลิตพืชเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(4) ได้ต้นแบบเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ก่อนและหลังกำรเก็บเกี่ยว ได้ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตรให้มีมูลค่ำสูงขึ้นเป็นที่
ยอมรับของตลำด ได้เทคโนโลยีในกำรเก็บรักษำและยืดอำยุผลิตผลทำงกำรเกษตร และได้เทคโนโลยีหรือแนวทำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร
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(5) ได้เทคโนโลยีที่เหมำะสมสำหรับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให้สำมำรถพึ่งพำตนเอง ยกระดับรำยได้
6) กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ
6.1) กรอบการวิจัย
(1) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิต
(1.1) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้มีจำนวนพอเพียง ปลอดภัยและยั่งยืน โดยคำนึงถึงต้นทุนกำรผลิตและ
สิ่งแวดล้อม
(1.2) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทดแทนแรงงำนมนุษย์ โดยใช้หุ่นยนต์ (Robot) และปัญญำประดิษฐ์ (Artificial intelligence)
(1.3) กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรของเสียในกระบวนกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรับรองและแก้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(1.4) กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรของเสียในกระบวนกำรผลิต และพัฒนำนวัตกรรมพลังงำนสะอำดในกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
(1.5) กำรศึกษำผลกระทบของกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจจำกฟำร์มอิสระ (รำยย่อย) มำเป้นฟำร์มในระบบพันธสัญญำ และ
ฟำร์มที่มีกำรผลิตแบบครบวงจร
(1.6) กำรศึกษำเพื่อทบทวนงำนวิจัยกระบวนกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทำงงำนวิจัยในอนำคต
(2) กำรวิจัยด้ำนโภชนำกำรในสัตว์
(2.1) กำรวิจัยปัจจัยกำรผลิตอำหำรสัตว์ทดแทนตำมหลักกำรและแนวทำงของควำมมั่นคง ปลอดภัยยั่งยืน และเข้ำถึงได้ (Security, Safety,
sustainability, Accessibility) เพื่อลดต้นทุน และสร้ำงนวัตกรรมกำรผลิตอำหำรสัตว์ที่มีประสิทธิภำพสูง
(2.2) กำรวิจัยสำรเสริม/สมุนไพร ในอำหำรสัตว์เพื่อทดแทนยำปฏิชีวนะ และสำรเร่งกำรเจริญเติบโต
(2.3) กำรศึกษำวิจัยโปรตีน กรดอะมิโน ฟอสฟอรัสที่ย่อยได้และอื่นๆ ในวัตถุดิบอำหำรสัตว์สำคัญ ๆ ที่ใช้ในประเทศ เพื่อนำไปสู่โภชนำกำรสัตว์
แบบแม่นยำ (Precision animal nutrition) เพื่อลต้นทุนกำรผลิตและลดปัญหำมลภำวะจำกกำรสะสมสำรไนเตรท ฟอสเฟตและอื่นๆ ในดินและน้ำ
(2.4) กำรศึกษำวิจัยกำรค้ำปัจจัยกำรผลิตและอำหำรสัตว์
(2.5) กำรศึกษำเพื่อทบทวนงำนวิจัยโภชนำกำรสัตว์เศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทำงงำนวิจัยในอนำคต
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(3) กำรวิจัยด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย
(3.1) กำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรป้องกันชันสูตรที่มีประสิทธิภำพในกำรค้นหำ กำรเฝ้ำระวังควบคุมและป้องกันโรคระบำด
(3.2) พัฒนำและผลิตวัคซีนหรือผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อกำรป้องกันโรคในสัตว์เศรษฐกิจ
(3.3) กำรพัฒนำชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสำรตกค้ำง และกำรปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์
(3.4) กำรวิจัยและกำรจัดกำรข้อมูลด้ำนกำรใช้ยำ และเคมีภัณฑ์ตำมหลักกำรและแนวทำงของควำมมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน (security, safety,
sustainability) ตลอดจนโลจิสติกส์ของยำ
(3.5) กำรวิจัยผลกระทบที่เกิดจำกกำรดื้อยำต่อ มนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
(3.6) กำรศึกษำเพื่อทบทวนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยในสัตว์เศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทำงงำนวิจัยในอนำคต
(4) กำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ
(4.1) กำรศึกษำวิจัยกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จำกสัตว์เศรษฐกิจ กรรมวิธีกำรผลิต กำรฆ่ำสัตว์ กำรแปรรูป กำรบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บ
รักษำ กำรจัดหลังเกี่ยว (Post harvest) และกำรขนส่ง ตลอดจนกำรตรวจสอบย้อนกลับ และมำตรฐำนสินค้ำของผลิตภัณฑ์ที่มำจำกสัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อรองรับ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และนำนำชำติ เช่นควำมต้องกำรและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้ำจำกสัตว์เศรษฐกิจ กำรผลิตอำหำรฮำลำล เป็นต้น
(4.2) กำรวิจัยข้อมูลมหภำค (Big data) และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ (Internet of things) ในกำรผลิต กำรจัดกำร กำรตลำด ของ
สัตว์เศรษฐกิจ
(4.3) ได้ทิศทำงงำนวิจัยกำรจัดกำรผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจประเทศ
(5) กำรวิจัยเชิงกลยุทธ์และเชิงนโยบำย
(5.1) กำรศึกษำวิจัยเชิงกลยุทธ์และเชิงนโยบำย กฎระเบียบและเงื่อนไขกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์และ
ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์
(5.2) กำรวิจัยควำมสำคัญของห่วงโซ่อำหำรโปรตีนจำกสัตว์เศรษฐกิจต่อโครงสร้ำงสัตว์เศรษฐกิจของประทเศ เพื่อกำหนดเป็นนโยบำย หลักของ
ประเทศ
(5.3) กำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทะเล
(5.4) กำรศึกษำเพื่อทบทวนงำนวิจัยด้ำนกลยุทธ์และนโยบำยกฎระเบียบและเงื่อนไขกำรค้ำสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ระหว่ำงประเทศ เพื่อก้ำ
หนดทิศทำงงำนวิจัยในอนำคต
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6.2) ผลผลิต
(1) ได้กระบวนกำร/นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต ที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต ได้นวัตกรรมกำรผลิตที่ใช้หุ่นยนต์/ปัญญำประดิษฐ์ ทดแทน
แรงงำนคน ได้กระบวนกำรผลิตที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ได้นวัตกรรมกำรจัดกำรของเสีย รวมทั้งกำรใช้พลังงำนสะอำดในกระบวนกำรผลิต ได้ทรำบผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงจำกฟำร์มรำยย่อยมำเป็นฟำร์มในระบบพันธะสัญญำ และฟำร์มที่มีกำรผลิตครบวงจร
(2) ได้วัตถุดิบอำหำรสัตว์/นวัตกรรมในกำรผลิตอำหำรสัตว์ที่มีประสิทธิภำพสูง สำรเสริม/สมุนไพร ในอำหำรสัตว์เพื่อทดแทนยำปฏิชีวนะ และสำรเร่ง
กำรเจริญเติบโต มีข้อมูลสำรอำหำรที่สำคัญสำหรับใช้ประเทศสำมำรถนำไปสู่โภชนำกำรสัตว์แบบแม่นยำ (Precision Animal Nutririon)
(3) ได้กระบวนกำรควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย และชันสูตร โรคระบำดในสัตว์เศรษฐกิจ ได้ยำ ชีวภัณฑ์ และชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสำร
ตกค้ำงกำรปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรค ได้ข้อมูลกำรใช้ยำ ชีวภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลผลกระทบที่เกิดจำกกำรดื้อยำต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
(4) ได้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ด้ำนกำรตลำด กรรมวิธีกำรผลิต กำรแปรรูป บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งได้ข้อมูลมห
ภำค และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบในกำรผลิต กำรจัดกำร กำรตลำด ของสัตว์เศรษฐกิจ
(5) ได้กลยุทธ์และนโยบำยสำหรับใช้ปรับปรุงกฎระเบียบและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ได้ข้อมูลห่วงโซ่อำหำรโปรตีนสำหรับกำหนดเป็นนโยบำย ได้แนวทำง
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทะเล
7) กลุ่มเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
7.1) กรอบการวิจัย
(1) กำรวิจัยพื้นฐำนและต้นน้ำ
(1.1) มีผลลัพธ์ของกำรพยำกรณ์น้ำฝน ระยะปัจจุบัน ระยะสั้ น ระยะปำนกลำง และรำยฤดู ในรูปแบบของกำรประมำณปริมำณน้ำฝนและกำร
คำดกำรณ์ปริมำณน้ำฝน ((Quantitative Precipitation Estimation: QPE) / (Quantitative Precipitation Forecast: QPF)) ในเชิงพื้นที่ รำยละเอียดสูงโดยใช้เทคนิคใหม่ๆ
เช่น ทำงสถิติเชิงพื้นที่เทคนิคทำงพลวัต เทคนิคกำรบูรณำกำรข้อมูลด้วย ระบบภูมิสำรสนเทศ ฯลฯ ในรูปแบบที่ใช้งำนง่ำย
(1.2) มีผลลัพธ์ของกำรพยำกรณ์น้ำผิวดิน และ/หรือ น้ำใต้ดิน ระยะรำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยฤดู เพื่อประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
(1.3) กำรปรับแต่งผลลัพธ์จำกแบบจำลองต่ำงๆ (Bias Corrections)
(1.4) กำรวิจัยเรื่องวัฏจักรน้ำ บัญชีน้ำ สมดุลน้ำ กำรจัดสรรน้ำ กำรรักษำฟื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบนิเวศ ฯลฯ
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(2) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
(2.1) กำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรน้ำ (น้ำฝน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน) อย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพในด้ำนต่ำงๆ
(2.2) กำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำงสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำในพื นที่เมือง และ/หรือเมืองที่เกิดวิกฤตซ้ำซำกทั้งก่อนเกิด ระหว่ำงเกิด และหลังเกิดภัยธรรมชำติ
(2.3) กำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันและบรรเทำภัยตลอดจนลดควำมสูญเสียจำกภัยพิบัติที่เกิดจำกน้ำ
(2.4) กำรดำเนินกำรจัดทำแผนเพื่อบริหำรจัดกำรน้ำแบบยืดหยุ่น โดยปรับปฏิทินกำรปลูกพืช พื้นที่ปลูก ชนิดพืช และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับ
สภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลง ตำมปริมำณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เช่น กำรใช้ Agri map มำเป็นเครื่องมือในกำรจัดทำแผน ฯลฯ
(2.5) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำในทุกด้ำน เช่น อุปโภค บริโภค ภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตรและประมง ฯลฯ เพื่อรองรับสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำให้มำกขึ้น
(2.6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ และ/หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
(2.7) กำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง เชื่อมโยงกับกำรบริหำรของภำครัฐ ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ฯ น้ำ 20 ปี
(3) กำรเสริมสร้ำงและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
(3.1) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้สหวิทยำกำร เช่น วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ ฯลฯ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบ
มีส่วนร่วม
(3.2) กำรส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของเครือข่ำยชุมชนท้องถิ่น
(3.3) กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ ควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำด้ว ยภูมิปัญญำท้องถิ่นและเทคโนโลยี
สมัยใหม่
7.2) ผลผลิต
(1) ได้ข้อมูลสำหรับใช้ในกำรพยำกรณ์น้ำฝนในระยะปัจจุบัน ระยะสั้น และระยะปำนกลำง รวมทั้งรำยฤดูในรูปแบบของกำรประมำณและคำดกำรณ์
ปริมำณน้ำฝน และข้อมูลสำหรับใช้พยำกรณ์น้ำผิวดิน และ/หรือน้ำใต้ดินระยะรำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยฤดู
(2) ได้ข้อมูลกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมเสี ยหำยเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง สภำพแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลสำหรับกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติที่เกิดจำกน้ำ รวมทั้งได้แผนกำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบยืดหยุ่น สำหรับบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำใน
ทุกด้ำน
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(3) ได้ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบมีส่วนร่วมจำกพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติ ในกำรวิจัย นำไปสู่กำรขยำยผลไปยังหน่วยงำน และพื้นที่อื่นๆ ที่เหมำะสม
รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะในกำรนำผลงำนวิจัยไปสู่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และเครือข่ำยภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง
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3.3 เป้าหมายกิจกรรมและตัวชี้วัด
3.3.1 เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ/
เวลำ

จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจยั
จำนวนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศ
จำนวนโครงกำรวิจยั ที่ผลักดันให้เกิดกำรนำไปใช้ประโยชน์
จำนวนโครงกำรสร้ำงนักวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศ
จำนวนทุนปริญญำเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองรำชย์ 70 ปี
จำนวนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบตั ิกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
จำนวนทุนนำเสนอผลงำนวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
จำนวนหลักสูตรหรือหัวข้อกำรจัดฝึกอบรม
จำนวนกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนเพิ่มเติมเข้ำสูร่ ะบบศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตรของประเทศ
จำนวนคลังข้อมูลวิจยั กำรเกษตร
จำนวนสื่อ Motion Graphic ด้ำนกำรเกษตรในรูปแบบเข้ำใจง่ำย
จำนวน E-Book เพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณะ
จำนวนกำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์องค์กร
ร้อยละผู้ได้รับทุนพัฒนำบุคลำกรวิจัยนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในสำยงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
ร้อยละผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของ สวก. ประจำปี 2562
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ สวก. ประจำปี 2562
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ สวก.
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี 2562
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

เป้าหมาย
620
36
66
3
15
10
12
10
5
8
10
10
16
80
80
80
80
80
80
80
96

หน่วย
ล้ำนบำท
คำขอ
โครงกำร/สัญญำ
โครงกำร
ทุน
ทุน
ทุน
หลักสูตร
หน่วยงำน
ชนิด
เรื่อง
เรื่อง
ครั้ง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
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3.3.2 แผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
1. การสนับสนุนทุน
7 กลยุทธ์ 15 กิจกรรม ประกอบด้วย
วิจัยด้านการเกษตร 1.1 กำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตร
อย่างมีประสิทธิผล 1.2 กำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจยั ที่มีศักยภำพและตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
1.3 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
1.4 กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรนำไปใช้ประโยชน์
1.5 กำรสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือและเครือข่ำยกำรวิจัยกับหน่วยงำนต่ำงๆ
1.6 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันงำนวิจัยให้เกิดกำรใช้ประโยชน์สูงสุด
1.7 กำรบริกำรหลังกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และติดตำมผลกระทบจำกกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์
2. การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพนักวิจัยใน
การผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ

กิจกรรม

กลยุทธ์
3 กลยุทธ์ 6 กิจกรรม ประกอบด้วย
2.1 กำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนวิจยั กำรเกษตรรุ่นใหม่
2.2 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรวิจยั
2.3 กำรบริหำรจัดกำรทุนพัฒนำบุคลำกรวิจยั
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์
3. การบริหารจัดการ
และสื่อสารองค์
ความรู้ด้วย
นวัตกรรม
สารสนเทศ

กลยุทธ์

1
1
3
5
2
1
2
15

1
3
2
6
กิจกรรม

4 กลยุทธ์ 11 กิจกรรม ประกอบด้วย
3.1 กำรพัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลงำนวิจัยกำรเกษตรด้วยนวัตกรรมสำรสนเทศ
3.2 กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนวิจัยกำรเกษตร
3.3 กำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรสูส่ ำธำรณะ
3.4 กำรสร้ำงภำพลักษณ์และประชำสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รจู้ ัก
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

2
2
4
3
11

แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
15,000.00
300,000,000.00
17,005,200.00
5,287,000.00
438,400.00
4,550,000.00
2,227,980.00
329,523,580.00
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
50,000.00
11,151,000.00
2,052,000.00
13,253,000.00
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
6,431,060.00
200,000.00
110,000.00
10,495,060.00
17,236,120.00
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ยุทธศาสตร์
4. การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศด้าน
บริหารการวิจัย
การเกษตร

กลยุทธ์

กิจกรรม

7 กลยุทธ์ 15 กิจกรรม ประกอบด้วย
4.1 กำรกำหนดโครงสร้ำงอัตรำกำลัง และสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
(ไม่มีกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์นี้)
4.2 กำรบริหำรและพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพ
4.3 กำรนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
4.4 กำรทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/สัญญำ ให้มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบตั ิงำน
4.5 กำรกำหนดยุทธศำสตร์ และแผนงำนตำมนโยบำย
4.6 กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ สวก.
4.7 กำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนของ สวก.
4.8 กำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อควำมยั่งยืนทำงกำรเงินและบริหำรจัดกำรทุน สวก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์

แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

-

3
1
1
1
2
6
1
15
47
รายจ่ายประจา
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์และรายจ่ายประจา
งบผูกพัน
รวมงบประมาณเบิกจ่าย ประจาปี 2562
เงินกันไว้เหลื่อมปี
รวมทั้งหมด

4,467,355.00
7,212,000.00
37,500.00
25,000.00
1,070,000.00
3,435,535.00
16,247,390.00
376,260,090.00
67,517,800.00
443,777,890.00
505,271,739.96
949,049,629.96
7,957,076.27
957,006,706.23

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2562 จะทำให้กำรดำเนินงำนของ สวก. มีควำมสอดคล้อง ยุทธศำสตร์ และพันธกิจ และใช้เป็น
เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของสำนักต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และตัวชี้วัด รวมทั้งใช้ในกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร

45

ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการและงบประมาณ สวก.
ปีงบประมาณ 2562
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แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2562

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

ย.1 การสนับสนุนทุน
วิจยั ด้านการเกษตร
อย่างมีประสิทธิผล

กลยุทธ์

1.1 การกาหนดทิศทางการพัฒนา
งานวิจยั ด้านการเกษตร

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

1) การจัดทากรอบวิจยั และการ
กาหนดประเด็นวิจยั เร่งด่วนของ
ประเทศ

1.2 การสนับสนุนทุนโครงการวิจยั ทีม่ ี 2) การสนับสนุนทุนโครงการวิจยั
ศักยภาพและตรงกับความต้องการของ ภายใต้กรอบการวิจยั ของ สวก. และ
กลุ่มเป้าหมาย
ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

1.3 การบริหารจัดการโครงการวิจยั

3) การบริหารจัดการโครงการวิจยั
ของ สวก.

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

หน่วย

เป้าหมาย

กรอบวิจยั สวก.

ชุด

1

จานวนเงินสนับสนุนทุนวิจยั ในภาพรวม
ของ สวก.
จานวนโครงการทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุนทุนวิจยั
จาก สงป. (มุ่งเป้าฯ) 2562
(ตัวชี้วดั สงป. งบฯ 62)

บาท

1.4 การผลักดันผลงานวิจยั สู่การ
นาไปใช้ประโยชน์

6) การผลักดันการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ/นโยบาย

7) การผลักดันการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แผนเบิกจ่าย
ปี 2562

15,000.00

15,000.00

620,000,000.00

300,000,000.00

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ชุด
-

6,500,000.00

ร้อยละ

5

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
15,000.00
ชุด
1

81,500,000.00

ร้อยละ

25

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ชุด
-

88,000,000.00

ร้อยละ

30

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ชุด
-

124,000,000.00

ร้อยละ

40

โครงการ

120

โครงการ

36

โครงการ

48

โครงการ

24

โครงการ

12

ร้อยละของต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี
จากการดาเนินโครงการวิจยั
(ตัวชี้วดั สงป. งบฯ 62)

ร้อยละ

50

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

20

ร้อยละ

30

ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ

96

ร้อยละ

36

ร้อยละ

25

ร้อยละ

23

ร้อยละ

16

ร้อยละของการอนุมัตทิ นุ โครงการวิจยั ให้
ได้ตามแผน (ภายใน)

ร้อยละ

100

ร้อยละ

30

ร้อยละ

30

ร้อยละ

25

ร้อยละ

15

ร้อยละของการจัดทาสัญญาโครงการวิจยั
ทีไ่ ด้รับอนุมัตทิ นุ (ภายใน)

ร้อยละ

48

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

48

โครงการ

25

โครงการ

6

โครงการ

7

โครงการ

7

โครงการ

5

จานวนโครงการทีผ่ ่านการวิเคราะห์
ศักยภาพการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/
นโยบาย

โครงการ

25

โครงการ

6

โครงการ

7

โครงการ

7

โครงการ

5

จานวนโครงการวิจยั เชิงพาณิขย์ทไี่ ด้รับ
การติดตาม

โครงการ

25

โครงการ

6

โครงการ

7

โครงการ

6

โครงการ

6

จานวนโครงการทีผ่ ่านการวิเคราะห์
ศักยภาพการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการ

25

โครงการ

6

โครงการ

7

โครงการ

6

โครงการ

6

จานวนการเปิดตัวเทคโนโลยี

ครั้ง

2

ครั้ง

1

จานวนการอบรมถ่ายทอดความรู้
จานวนการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจยั

ครั้ง
ครั้ง

8
4

ครั้ง
ครั้ง

2
1

4) การติดตามและประเมินผล
จานวนโครงการวิจยั เชิงนโยบาย/
โครงการวิจยั เชิงสาธารณะ/นโยบาย สาธารณะทีไ่ ด้รับการติดตาม

5) การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจยั เชิงพาณิชย์

620,000,000.00

กรอบวงเงิน
ปี 2562

16,597,200.00

200,000.00

208,000.00

2,500,000.00

16,597,200.00

200,000.00

208,000.00

2,500,000.00

6,052,475.00

32,600.00

52,000.00

675,000.00

4,118,325.00

85,900.00

52,000.00

575,000.00

ครั้ง

-

ครั้ง
ครั้ง

2
1

3,748,125.00

48,900.00

52,000.00

675,000.00

ครั้ง

1

ครั้ง
ครั้ง

2
1

2,678,275.00

32,600.00

52,000.00

575,000.00

ครั้ง

-

ครั้ง
ครั้ง

2
1

จานวนเล่มเอกสาร/สื่อเผยแพร่องค์ความรู้

ชิ้น

8

ชิ้น

2

ชิ้น

2

ชิ้น

2

ชิ้น

2

จานวนโครงการวิจยั เชิงสาธารณะ/
นโยบายทีม่ ีการนาไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วดั
กพร.)

โครงการ

41

โครงการ

8

โครงการ

10

โครงการ

12

โครงการ

11

จานวนครัวเรือนทีเ่ กิดมูลค่าเพิม่ ทางสังคม
(ตัวชี้วดั กพร.)

ครัวเรือน

330

ครัวเรือน

80

ครัวเรือน

85

ครัวเรือน

85

ครัวเรือน

80

ร้อยละองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม
เชิงสาธารณะ/นโยบาย ทีห่ น่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน นาไปใช้ประโยชน์ตาม
แผนดาเนินงานของหน่วยงาน
(ตัวชี้วดั สงป. งบฯ 62)

ร้อยละ

60

ร้อยละ

-

ร้อยละ

10

ร้อยละ

20

ร้อยละ

30

จานวนการจัดกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี

ครั้ง

5

ครั้ง

0

ครั้ง

2

ครั้ง

1

ครั้ง

2

จานวนโครงการวิจยั เชิงพาณิชย์ทมี่ ีการ
นาไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วดั กพร.)

โครงการ

25

โครงการ

0

โครงการ

10

โครงการ

5

โครงการ

10

จานวนผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับการผลักดันให้
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ /ขึ้นทะเบียนบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ/เข้าสู่มาตรฐานทีก่ าหนด
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

ผลิตภัณฑ์

7

ผลิตภัณฑ์

-

ผลิตภัณฑ์

-

ผลิตภัณฑ์

-

ผลิตภัณฑ์

7

ร้อยละองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ ทีห่ น่วยงานภาครัฐ/เอกชน
นาไปใช้ประโยชน์ตามแผนดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
(ตัวชี้วดั สงป. งบฯ 62)

ร้อยละ

60

ร้อยละ

-

ร้อยละ

10

ร้อยละ

20

ร้อยละ

30

1,417,000.00

1,417,000.00

-

-

566,800.00

283,400.00

566,800.00

ผู้รบั
ผิดชอบ
สส.

สส.

สส.

สก.

สก.

สก.

สก.
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แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2562

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

8) การเทียบผลงานการใช้ประโยชน์ สัดส่วนงานวิจยั ทีใ่ ช้ประโยชน์เทียบกับ
ผลงานวิจยั กับงานวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จ
งานวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จทัง้ หมด
ทัง้ หมด
(ตัวชี้วดั กพร.)

ร้อยละ

15

9) การคุม้ ครองและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

จานวนคาขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รใน
ประเทศ
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

คาขอ

36

280,000.00

280,000.00

70,000.00

คาขอ

9

70,000.00

คาขอ

9

70,000.00

คาขอ

9

70,000.00

คาขอ

9

สก.

10) การประชุมคณะอนุกรรมการ
ผลักดันผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
และคณะทางานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

จานวนการจัดประชุม
ร้อยละการรับรองรายงานการประชุม

ครั้ง
ร้อยละ

12
100

1,090,000.00

1,090,000.00

373,875.00

ครั้ง

3

177,625.00

ครั้ง

3

164,625.00

ครั้ง

3

373,875.00

ครั้ง

3

สก.

จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
จานวนคนเข้าร่วมต่อครั้งเฉลี่ย
จานวนข้อเสนอโครงการทีม่ ีการพัฒนา
ร่วมกัน

ครั้ง
คน/ครั้ง
โครงการ

2
30
4

344,400.00

344,400.00

ครั้ง
คน/ครั้ง
โครงการ

0
30
-

ครั้ง
คน/ครั้ง
โครงการ

0
30
-

94,200.00

ครั้ง
คน/ครั้ง
โครงการ

1
30
1

250,200.00

ครั้ง
คน/ครั้ง
โครงการ

1
30
3

สก.

เอกสารลงนาม MOU
กิจกรรมทีด่ าเนินงานภายใต้หน่วยงานทีม่ ี
MOU ร่วมกัน

ฉบับ
ร้อยละ

2
70

94,000.00

94,000.00

4,800.00

ฉบับ

-

39,800.00

ฉบับ

1

4,800.00

ฉบับ

-

44,600.00

ฉบับ

1

กอ.

ครั้ง
ชิ้น

6
3

4,550,000.00

4,550,000.00

350,000.00

ครั้ง
ชิ้น

1
-

650,000.00

ครั้ง
ชิ้น

1
2

2,400,000.00

ครั้ง
ชิ้น

3
1

1,150,000.00

ครั้ง
ชิ้น

1
-

สก.

จานวนนวัตกรรมทีไ่ ด้รับการผลักดันให้
เกิดการลงทุนในธุรกิจ
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

โครงการ

12

โครงการ

3

โครงการ

3

โครงการ

3

โครงการ

3

จานวนบริษทั ทีร่ ่วมโครงการสามารถ
ซื้อบูธเอง (ภายใน)

ราย

8

ราย

-

ราย

-

ราย

8

ราย

-

จานวนผู้เข้าชมบูธ (ภายใน)
จานวนยอดรวมการสั่งซื้อสินค้า (ภายใน)

คน
ล้านบาท

2,000
50

คน
ล้านบาท

-

คน
ล้านบาท

-

คน
ล้านบาท

2,000
50

คน
ล้านบาท

-

จานวนบริษทั ทีร่ ับถ่ายทอดเทคโนโลยี นา
ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจยั เข้าร่วมการจัด
แสดงสินค้าเพือ่ ทดสอบตลาดทัง้ ใน/
ต่างประเทศ (ภายใน)

ราย

5

ราย

-

ราย

-

ราย

5

ราย

-

จานวนผลงานทีไ่ ด้รับรางวัล (ภายใน)
รายงานการประเมินผลกระทบจากงานวิจยั

รายการ
รายงาน

4
1

รายการ
รายงาน

-

รายการ
รายงาน

2
-

รายการ
รายงาน

1
-

รายการ
รายงาน

1
1

มูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
สังคม และการเงิน (ตัวชี้วดั กพร./ตัวชี้วดั
สงป. งบฯ 62)

ล้านบาท

1,000

ล้านบาท

-

ล้านบาท

-

ล้านบาท

-

ล้านบาท

1,000

จานวนโครงการทีไ่ ด้ตดิ ตาม
ร้อยละของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เองภายใน 6
เดือน หลังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
(ภายใน)

โครงการ
ร้อยละ

15
80

12) การสร้างและบริหารจัดการ
ความร่วมมือระหว่าง สวก. กับ
หน่วยงานพันธมิตร
1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กบั ผู้ที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ผลักดันงานวิจยั ให้เกิด
การใช้ประโยชน์สูงสุด (ทัง้ นักวิจยั ที่
ผลิตผลงานวิจยั ภาคธุรกิจเข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี)

1.7 การบริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและติดตามผลกระทบจาก
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์

13) การผลักดันนวัตกรรมจาก
จานวนการจัดงาน/นิทรรศการ
ผลงานวิจยั ให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ จานวนผลงานวิจยั /สิ่งประดิษฐ์ทจี่ ดั ส่ง
ประกวด

14) การประเมินผลประโยชน์จาก
งานวิจยั ภายใต้การดาเนินงานของ
สวก.

15) การบริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ย.2 การพัฒนาและ
2.1 การสร้างบุคลากรด้านวิจยั
เพิม่ ศักยภาพนักวิจยั
การเกษตรรุ่นใหม่
ในการผลิตงานวิจยั ทีม่ ี
คุณภาพ
2.2 การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรวิจยั

รวมงบประมาณยุทธศาตร์ที่ 1 (7 กลยุทธ์ 15 กิจกรรม 35 ตัวชีว้ ัดหลัก 8 ตัวชีว้ ัดภายใน)
16) การสนับสนุนทุนปริญญาเอก
จานวนทุนทีส่ นับสนุน
ทุน
15
เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ร้อยละของผู้ได้รับทุนทีม่ ีหวั ข้องานวิจยั
ร้อยละ
100
ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
(ภายใน)

กรอบวงเงิน
ปี 2562

แผนเบิกจ่าย
ปี 2562
-

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ร้อยละ
-

-

-

2,063,800.00

2,063,800.00

415,950.00

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ร้อยละ
-

-

529,900.00

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ร้อยละ
-

515,950.00

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ร้อยละ
15

ผู้รบั
ผิดชอบ

หน่วย

1.5 การสร้างและพัฒนาความร่วมมือ 11) การสร้างเครือข่ายความ
และเครือข่ายการวิจยั กับหนว่ยงานต่างๆ เชื่อมโยงระหว่างนักวิจยั และ
ผู้ประกอบการ "โครงการวิจยั เพือ่
ภาคธุรกิจ" (Business Club)

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

602,000.00

สก.

สก.

164,180.00

164,180.00

53,800.00

โครงการ
ร้อยละ

3
30

32,560.00

โครงการ
ร้อยละ

4
30

29,300.00

โครงการ
ร้อยละ

4
10

48,520.00

โครงการ
ร้อยละ

4
10

สก.

649,523,580.00
22,500,000.00

329,523,580.00
50,000.00

14,580,500.00
25,000.00

ทุน
ร้อยละ

10
-

88,412,910.00
25,000.00

ทุน
ร้อยละ

5
-

96,086,300.00
-

ทุน
ร้อยละ

-

130,443,870.00
-

ทุน
ร้อยละ

100

สพบ.

17) การสนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศ

จานวนทุนทีส่ นับสนุน
สร้างทีมวิจยั สู่ความเป็นเลิศ
ร้อยละของผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั นาความรู้มาประยุกต์ใช้
กับงานทีร่ ับผิดชอบได้ หรือสามารถนา
ความรู้มาปรับใช้กงั านวิจยั ทีก่ าลัง
ดาเนินการอยู่ หรือสามารถนาความรู้มา
ใช้ในโครงการวิจยั ใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้
(ภายใน)

ทุน
โครงการ
ร้อยละ

10
3
80

5,700,000.00

5,700,000.00

1,200,000.00

ทุน
โครงการ
ร้อยละ

3
-

1,600,000.00

ทุน
โครงการ
ร้อยละ

3
1
-

1,400,000.00

ทุน
โครงการ
ร้อยละ

4
2
30

1,500,000.00

ทุน
โครงการ
ร้อยละ

50

สพบ.

18) การสนับสนุนทุนนาเสนอ
ผลงานวิจยั ณ ต่างประเทศ

จานวนทุนทีส่ นับสนุน
สามารถเผยแพร่ผลงานได้ตรงตามกลุ่มที่
เชี่ยวชาญ (ภายใน)

ทุน
ร้อยละ

12
80

1,800,000.00

1,800,000.00

600,000.00

ทุน
ร้อยละ

5
-

600,000.00

ทุน
ร้อยละ

4
20

450,000.00

ทุน
ร้อยละ

3
20

150,000.00

ทุน
ร้อยละ

40

สพบ.

48
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หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

19) การจัดฝึกอบรม

2.3 การบริหารจัดการทุนพัฒนา
บุคลากรวิจยั

3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านวิจยั การเกษตร

เป้าหมาย

หลักสูตร
ร้อยละ

10
60

3,651,000.00

3,651,000.00
-

ทุน
ร้อยละ

8
90

1,800,000.00

1,800,000.00

510,400.00

ทุน
ร้อยละ

1
10

658,000.00

ทุน
ร้อยละ

7
80

364,800.00

ทุน
ร้อยละ

-

266,800.00

ทุน
ร้อยละ

-

สพบ.

การจัดประชุมคณะทางานเกีย่ วกับการให้
ทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั

ครั้ง

12

252,000.00

252,000.00

10,500.00

ครั้ง

3

10,500.00

ครั้ง

3

10,500.00

ครั้ง

3

220,500.00

ครั้ง

3

สพบ.

การประชาสัมพันธ์การให้ทนุ
การติดตามความก้าวหน้าในการศึกษา
สัดส่วนผู้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั นา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสายงานใน
ช่วงเวลาทีก่ าหนด (เทียบกับผู้สาเร็จ
การศึกษา/เสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ)
(ตัวชี้วดั กพร.)

ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

4
1
80

ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

1
20

ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

1
20

ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

1
20

ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

1
1
20

หน่วยงาน

-

หน่วยงาน

-

หน่วยงาน

5

สท.

จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
ร้อยละของผู้ทผี่ ่านการอบรมหลักสูตรที่
หน่วยงานใน กษ. ขอรับการสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2561 สามารถนาความรู้
จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการ
ทางาน หรือทางานวิจยั ทีร่ ับผิดชอบ หรือ
ต่อยอดการทางานทีด่ าเนินการอยู่ หรือ
สามารถทาแผนโครงการในอนาคตได้
(ภายใน)

รวมงบประมาณยุทธศาตร์ที่ 2 (3 กลยุทธ์ 6 กิจกรรม 10 ตัวชีว้ ัดหลัก 5 ตัวชีว้ ัดภายใน)
22) การพัฒนาระบบศูนย์กลาง
การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานเพิม่ เติม
หน่วยงาน
5
ข้อมูลการวิจยั การเกษตรของประเทศ (ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62 - การบูรณา
การทรัพยากรวิจยั ด้านวิจยั การเกษตร)

23) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
เพือ่ สร้างองค์ความรู้ภาคการเกษตร
ด้วย ICT

จานวนองค์ความรู้

24) การพัฒนาและเพิม่ จานวน
คลังข้อมูลวิจยั การเกษตร

25) การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของ
องค์กร
3.3 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 26) การผลิตและเผยแพร่ motion
ด้านการเกษตรสู่สาธารณะ
graphic ด้านการเกษตรในรูปแบบ
เข้าใจง่าย
27) การพัฒนาระบบ Data
Analytic หรือระบบ Artificial
Intelligence (AI) มาช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการ

3.4 การสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นทีร่ ู้จกั

แผนเบิกจ่าย
ปี 2562

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
2,432,100.00
หลักสูตร
5
ร้อยละ
-

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
1,125,900.00
หลักสูตร
5
ร้อยละ
-

4,019,400.00
1,610,500.00

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
46,500.00
หลักสูตร
ร้อยละ
60

2,271,800.00
1,612,750.00

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
46,500.00
หลักสูตร
ร้อยละ
-

2,183,800.00
1,610,500.00

สพบ.

35,703,000.00
6,415,660.00

13,253,000.00
6,415,660.00

4,778,000.00
1,581,910.00

หน่วยงาน

-

15,400.00

15,400.00

15,400.00

องค์ความรู้

0.5

-

องค์ความรู้

0.5

-

องค์ความรู้

-

-

องค์ความรู้

-

สท.

องค์ความรู้ /
ชิ้นงาน

1

จานวนคลังข้อมูลทีเ่ พิม่ ขึ้น

ชนิด

8

-

-

-

ชนิด

-

-

ชนิด

-

-

ชนิด

-

-

ชนิด

8

สท.

จานวน Software/Applications
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

ระบบ

1

-

-

-

จานวน

-

-

จานวน

-

-

จานวน

-

-

จานวน

1

สท.

-

สท.

จานวนสื่อแอนนิเมชั่น

เรื่อง

10

ความพึงพอใจการใช้บริการ (ภายใน)

ร้อยละ

80

จานวน Applications
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

จานวน

1

200,000.00

200,000.00

เรื่อง

10

10,000.00

10,000.00

จานวน IP หรือจานวนครั้งรวมในการเข้า
ใช้บริการฐานข้อมูลต่างๆ
(ตัวชี้วดั กพร.)

IP

720,000

สัดส่วนจานวน IP ของผู้ใช้บริการนานกว่า
30 วินาทีเทียบกับจานวน IP หรือ
จานวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการ
ทัง้ หมด (ตัวชี้วดั กพร.)

ร้อยละ

10
(72,000 IP)

ครั้ง

16

28) การจัดทา E-Book เพือ่ เผยแพร่ จานวน E-Book
สู่สาธารณะ
29) การให้บริการฐานข้อมูล
สารสนเทศการวิจยั การเกษตรและ
ฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ

กรอบวงเงิน
ปี 2562

ผู้รบั
ผิดชอบ

หน่วย

20) การสนับสนุนทุนส่งเสริมผู้รับทุน การขยายระยะเวลาการศึกษา
สวก.
การอนุมัตกิ ารขยายเวลาก่อนการสิ้นสุด
ระยะเวลาการศึกษา (ภายใน)
21) การบริหารจัดการและส่งเสริม
การให้ทนุ พัฒนาบุคลากร พร้อม
ติดตามความก้าวหน้าของผู้รับทุน
พัฒนาบุคลากรวิจยั

ย.3 การบริหารจัดการ 3.1 การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล
และสื่อสารองค์ความรู้ งานวิจยั การเกษตรด้วยนวัตกรรม
ด้วยนวัตกรรม
สารสนเทศ
สารสนเทศ

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

30) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน จานวนการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
การจัดกิจกรรมและการจัด
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร
นิทรรศการ

100,000.00

-

3,817,000.00

100,000.00

-

3,817,000.00

20,000.00

เรื่อง

-

ร้อยละ

-

-

จานวน

-

-

เรื่อง

-

-

IP

180000

-

ร้อยละ

2.5
(18,000 IP)

ครั้ง

2

100,000.00

60,000.00

เรื่อง

-

ร้อยละ

-

100,000.00

จานวน

-

10,000.00

เรื่อง

-

-

IP

-

3,330,000.00

20,000.00

เรื่อง

-

ร้อยละ

-

จานวน

-

-

เรื่อง

180000

-

ร้อยละ

2.5
(18,000 IP)

-

ครั้ง

6

100,000.00

300,000.00

เรื่อง

10

ร้อยละ

80

-

จานวน

1

สท.

-

-

เรื่อง

10

สท.

IP

180000

-

IP

180000

สท.

ร้อยละ

2.5
(18,000 IP)

-

ร้อยละ

2.5
(18,000 IP)

ครั้ง

4

ครั้ง

4

87,000.00

กอ.

49
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หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

หน่วย

เป้าหมาย

ช่องทาง

4

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อ
รายการเกษตรก้าวไกล สวก. (ภายใน)

ระดับ
(ร้อยละ)

ดี
(70)

ระดับ
(ร้อยละ)

-

ระดับ
(ร้อยละ)

-

ระดับ
(ร้อยละ)

ดี
(70)

ระดับ
(ร้อยละ)

-

ยอดผู้เข้าชมคลิปวิดทิ ศั น์เผยแพร่ผลงาน
ผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค 48 ตอน
(ภายใน)

จานวน View
(สะสม)

2,200

จานวน View (สะสม)

-

จานวน View
(สะสม)

-

จานวน View
(สะสม)

-

จานวน View
(สะสม)

2,200

จานวนการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความมี
ส่วนร่วมและบริหารความสัมพันธ์กบั ภาคี
เครือข่าย

ครั้ง

1

31) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน จานวนช่องทางสื่อ (Media) ทีไ่ ด้เผยแพร่
ช่องทางสื่อ (Media) ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์

32) การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
และการสร้างความมีส่วนร่วม และ
การบริหารความสัมพันธ์ภาคี
เครือข่าย ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ

รวมงบประมาณยุทธศาตร์ที่ 3 (4 กลยุทธ์ 11 กิจกรรม 12 ตัวชีว้ ัดหลัก 3 ตัวชีว้ ัดภายใน)
ย.4 การพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศด้าน
การบริหารการวิจยั
การเกษตร

4.1 การกาหนดโครงสร้างอัตรากาลัง
และสรรหาบุคลากรทีม่ ีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่
เหมาะสม
4.2 การบริหารและพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพ

33) การพัฒนาบุคลากรสานักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร

6,202,000.00

6,202,000.00

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
458,000.00
ช่องทาง
1

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
618,000.00
ช่องทาง
2

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
4,968,000.00
ช่องทาง
1

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
158,000.00
ช่องทาง
-

ผู้รบั
ผิดชอบ
กอ.

476,060.00

476,060.00

269,015.00

ครั้ง

1

69,015.00

ครั้ง

-

69,015.00

ครั้ง

-

69,015.00

ครั้ง

-

กอ.

17,236,120.00

17,236,120.00

2,444,325.00

-

-

5,797,515.00

-

-

7,069,765.00

-

-

1,924,515.00

-

-

-

3,705,000.00

3,705,000.00

1,188,800.00

ร้อยละ

-

1,371,500.00

ร้อยละ

-

768,000.00

ร้อยละ

-

376,700.00

ร้อยละ

80

สบ.

ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2562

ร้อยละ

80

การเพิม่ ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้สห
สาขาวิชา เพือ่ สร้างความคล่องตัวและ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน (ตัวชี้วดั
แผนก้าวกระโดด 62)
การบริหารพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ทางานได้สูงกว่ามาตรฐาน (Baseline)
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)
การพัฒนาความรู้ดา้ นดิจทิ ลั ของบุคลากร
สวก.
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

ร้อยละ

5

ร้อยละ

5

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

>75

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

>75

ร้อยละ

85

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

85

จานวนบุคลากร สวก. ทีไ่ ด้รับการ
ประเมินผลสมรรถนะดิจทิ ลั
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

ร้อยละ

75

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

75

การจัดประชุมอนุฯ บริหารงานบุคคล

ครั้ง

12

การจัดประชุมอนุฯ ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน ผอ.สวก.

ครั้ง

5

ครั้ง
ครั้ง

5
4

การรายงานผลการปฏิบตั งิ านด้านป้องกัน
และปราบปรามทุจริต

ครั้ง

4

การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

ครั้ง

1

-

-

ร้อยละ

90

-

-

ร้อยละเฉลี่ย

100

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
ติดตามตรวจสอบ และการทางาน
ตามลาดับ First In-First Out
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

ร้อยละ

80

ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ
(ภายใน)

ร้อยละ

80

เรื่อง

3

ร้อยละ

80

การจัดประชุมคณะทางานต่างๆ
35) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรายงานผลการปฏิบตั งิ านด้าน
การป้องกันและปราบปรามทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

4.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อ
สัญญา/สัญญา ให้มีความคล่องตัวใน
การปฏิบตั งิ าน

แผนเบิกจ่าย
ปี 2562

ไมมีการดาเนินงานการ
ในกลยุทธ์นี้

34) การประชุมเพือ่ บริหารงาน
บุคลากร

4.3 การนาระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่
สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน

กรอบวงเงิน
ปี 2562

36) การเพิม่ ประสิทธิภาพและความ ร้อยละการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ปลอดภัยของระบบ IT
ต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่

37) ทบทวนแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ การยกร่าง/ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
สัญญา ให้มีความคล่องตัวในการ
ข้อบังคับ สัญญา
ปฏิบตั งิ าน
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)
ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา (ภายใน)

762,355.00

-

7,212,000.00

762,355.00

ครั้ง

3

ครั้ง

3

ครั้ง

3

ครั้ง

3

ครั้ง

4

ครั้ง

-

ครั้ง

1

ครั้ง

-

-

ครั้ง
ครั้ง

3
1

ครั้ง
ครั้ง

2
1

ครั้ง
ครั้ง

1

ครั้ง
ครั้ง

1

-

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

-

ครั้ง

1

-

ครั้ง

-

-

ครั้ง

-

-

ครั้ง

-

-

ร้อยละ

-

-

ร้อยละ

-

-

ร้อยละ

-

-

ร้อยละ

90

ร้อยละเฉลี่ย

100

ร้อยละเฉลี่ย

100

ร้อยละเฉลี่ย

100

ร้อยละเฉลี่ย

100

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

80

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

80

เรื่อง

-

เรื่อง

1

เรื่อง

1

เรื่อง

1

7,212,000.00

278,825.00

4,240,500.00

-

37,500.00

37,500.00

6,250.00

172,875.00

1,150,500.00

6,250.00

166,760.00

930,500.00

12,500.00

143,895.00

890,500.00

12,500.00

สบ.

สบ.

สท.

สบ./นต.

50

แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2562

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

4.5 การกาหนดยุทธศาสตร์ และ
แผนงานตามนโยบาย

4.6 การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของ สวก.

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

หน่วย

เป้าหมาย

แผนการปฏิบตั งิ านและงบประมาณ
ประจาปี 2562

ฉบับ

45

คารับรองการปฏิบตั งิ านของ สวก.
ประจาปี 2561

ฉบับ

20

ร้อยละ

80

ครั้ง

4

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
สวก.

ครั้ง

1

การประชุมคณะทางานจัดแผน
ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล

ครั้ง

10

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
สวก.

ร้อยละ

80

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของ สวก.

รายงาน

1

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณ สวก.
ประจาปี 2562 (ภายใน)

ร้อยละ

80

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนางานของ สนผ.
(ภายใน)

รายงาน

1

40) โครงการการสารวจความพึง
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
พอใจเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึง
ของ สวก.
พอใจ

รายงาน
ร้อยละ

38) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วดั
ของ สวก.

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

46) การบริหารนิตกิ รรมสัญญา

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
5,000.00
ฉบับ
-

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
15,000.00
ฉบับ
-

270,000.00

270,000.00

52,400.00

ครั้ง

1

52,400.00

ครั้ง

1

110,600.00

ครั้ง

1

1
80

800,000.00

800,000.00

1,000.00

รายงาน

-

159,600.00

รายงาน

-

639,400.00

รายงาน

1

ครั้ง

4

68,000.00

68,000.00

10,000.00

ครั้ง

1

10,000.00

ครั้ง

1

10,000.00

ครั้ง

1

ร้อยละ

80

ครั้ง

1

407,000.00

407,000.00

51,000.00

ครั้ง

-

51,000.00

ครั้ง

-

84,600.00

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

-

ครั้ง

-

ครั้ง

-

จานวนการ Maintain ระบบบริหาร
การผ่านเกณฑ์การตรวจติดตาม

ครั้ง
ร้อยละ

1
80

ครั้ง
ร้อยละ

-

ครั้ง
ร้อยละ

1
-

ครั้ง
ร้อยละ

การได้รับการรับรองมาตรฐานเพิม่ เติม
(ตัวชี้วดั กพร.)

ระบบ/ขอบข่าย

1

ระบบ/ขอบข่าย

-

ระบบ/ขอบข่าย

-

การจัดประชุมเพือ่ บริหารการดาเนินงาน
ภายในสานักงาน

ครั้ง

10

ครั้ง

3

ครั้ง

2

ร้อยละความพึงพอใจในการจัดประชุม

ร้อยละ

80

การเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน

ครั้ง

4

รายงานผลการดาเนินงานในรายงาน
ประจาปี สวก.

ครั้ง

1

การเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2563

ครั้ง

1

รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะ
กรรมการบริหาร สวก.

ครั้ง

4

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจสอบภายในปี 2562

ร้อยละ

80

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการ
และแก้ไขประเด็นปัญหาข้อพิพาทด้าน
กฎหมายหรือข้อสัญญา (ภายใน)

ครั้ง
ร้อยละ

8
80

42) โครงการตรวจติดตามการรักษา จานวนการ Internal Audit
ระบบคุณภาพ ISO 9001
จานวนการตรวจติดตามการรักษาระบบ

45) การตรวจสอบภายใน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
5,000.00
ฉบับ
45

25,000.00

4.7 การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน 41) การพัฒนาระบบควบคุม
รายงานผลการควบคุมภายในและการ
ของ สวก.
กระบวนการทางานภายในและ
บริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

44) การประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

แผนเบิกจ่าย
ปี 2562

25,000.00

ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ และคา
รับรองฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
(ภายใน)
39) การติดตามและประเมินผลการ การรายงานผลการดาเนินงานด้านต่างๆ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ของ สวก. ของ สวก.

43) การประชุมเพือ่ บริหารการ
ดาเนินงานภายในสานักงาน

กรอบวงเงิน
ปี 2562

1,952,700.00

1,952,700.00

505,050.00

322,335.00

322,335.00

71,630.00

22,500.00

22,500.00

663,000.00

663,000.00

-

102,125.00

482,550.00

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ครั้ง

1

71,630.00

ครั้ง

1

ครั้ง

1

22,500.00

ครั้ง

1

ครั้ง
ร้อยละ

1
-

153,250.00

ครั้ง
ร้อยละ

2
-

482,550.00

71,630.00

-

153,250.00

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ฉบับ
-

สนผ.

ครั้ง

1

สนผ.

รายงาน

-

กอ.

38,000.00

ครั้ง

1

กอ.

220,400.00

ครั้ง

-

กอ.

ครั้ง

1

-

ครั้ง
ร้อยละ

80

ระบบ/ขอบข่าย

-

ระบบ/ขอบข่าย

1

ครั้ง

3

ครั้ง

2

ร้อยละ

80

ครั้ง

1

ตส.

ครั้ง

1

ตส.

ครั้ง
ร้อยละ

3
80

สบ./นต.

ร้อยละ

-

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง
ร้อยละ

2
-

54,600.00

ผู้รบั
ผิดชอบ

-

482,550.00

107,445.00

-

254,375.00

กอ.
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แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2562

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

4.8 การกาหนดกลยุทธ์เพือ่ ความยัง่ ยืน 47) การจัดทาและการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานด้านการเงินของ สวก.
ทางการเงินและบริหารจัดการทุน สวก. ตามแผนการดาเนินงานด้านการเงิน ประจาปี 2562
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สวก. ประจาปี 2562
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานด้านการเงินของ
สวก. ประจาปี 2562
การลดใช้เงินทุน สวก.
(ตัวชี้วดั แผนก้าวกระโดด 62)

งบบุคลากร

เงินเดือน
สวัสดิการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบผูกพัน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

หน่วย

เป้าหมาย

ฉบับ

1

ร้อยละ

80

ร้อยละ

6

รวมงบประมาณยุทธศาตร์ที่ 4 (7 กลยุทธ์ 15 กิจกรรม 42 ตัวชีว้ ัดหลัก 6 ตัวชีว้ ัดภายใน)
1) รวมงบประมาณยุทธศาตร์ที่ 1-4 (21 กลยุทธ์ 47 กิจกรรม 99 ตัวชีว้ ัดหลัก 22 ตัวชีว้ ัดภายใน)
เงินเดือนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุ
ค่าล่วงเวลา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอืน่
ค่าตอบแทนผันแปร
รวมงบบุคลากร
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างทาความสะอาด
ค่าจ้างเหมาบริการกาจัดปลวก แมลง และหนู
ค่าสอบบัญชี
ค่ารับรองและพิธกี าร
ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าจ้างพนักงานส่ง - รับเอกสาร
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
ค่าเครื่องแบบ
ค่าบริการจ้างเหมาพนักงานขับรถ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุนามั
้ นเชื้อเพลิง
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าไปรษณียแ์ ละอากรแสตมป์
ค่าโทรศัพท์สานักงาน
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
รวมงบดาเนินงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวมงบลงทุน
2) รวมรายจ่ายประจา
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และรายจ่ายประจา ปีงบประมาณ 2562 (1+2)
งบผูกพันสาหรับทุนโครงการวิจยั
งบผูกพันสาหรับทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั
งบผูกพันสาหรับสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
3) รวมงบผูกพัน
รวมงบประมาณประจาปี 2561 (1+2+3)

กรอบวงเงิน
ปี 2562

แผนเบิกจ่าย
ปี 2562
-

-

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ฉบับ
1

16,247,390.00
718,710,090.00
51,870,000.00
3,140,000.00
1,300,000.00
172,200.00
223,000.00
100,000.00
1,390,000.00
600,000.00
600,000.00
59,395,200.00
96,000.00
200,000.00
900,000.00
500,000.00
960,000.00
15,000.00
100,000.00
94,000.00
180,000.00
48,000.00
75,000.00
180,000.00
630,000.00
667,200.00
1,020,000.00
210,000.00
198,000.00
1,200,000.00
54,000.00
360,000.00
158,400.00
80,000.00
7,925,600.00
127,000.00
70,000.00
197,000.00
67,517,800.00
786,227,890.00
598,824,000.00
14,502,338.00
1,015,401.96
614,341,739.96
1,400,569,629.96

16,247,390.00
376,260,090.00
51,870,000.00
3,140,000.00
1,300,000.00
172,200.00
223,000.00
100,000.00
1,390,000.00
600,000.00
600,000.00
59,395,200.00
96,000.00
200,000.00
900,000.00
500,000.00
960,000.00
15,000.00
100,000.00
94,000.00
180,000.00
48,000.00
75,000.00
180,000.00
630,000.00
667,200.00
1,020,000.00
210,000.00
198,000.00
1,200,000.00
54,000.00
360,000.00
158,400.00
80,000.00
7,925,600.00
127,000.00
70,000.00
197,000.00
67,517,800.00
443,777,890.00
489,754,000.00
14,502,338.00
1,015,401.96
505,271,739.96
949,049,629.96

6,512,580.00
28,315,405.00
12,967,500.00
300,000.00
172,200.00
24,000.00
50,000.00
347,500.00
150,000.00
14,011,200.00
24,000.00
40,000.00
35,000.00
122,000.00
240,000.00
50,000.00
34,000.00
45,000.00
12,000.00
18,000.00
45,000.00
91,000.00
166,800.00
255,000.00
52,500.00
49,500.00
300,000.00
13,500.00
90,000.00
39,600.00
21,000.00
1,743,900.00
25,000.00
25,000.00
15,780,100.00
44,095,505.00
253,174,119.95
5,068,140.00
253,850.49
258,496,110.44
302,591,615.44

ร้อยละ

10

ร้อยละ

-

-

-

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ฉบับ
-

3,709,055.00
101,938,880.00
12,967,500.00
210,000.00
300,000.00
24,000.00
347,500.00
150,000.00
13,999,000.00
24,000.00
80,000.00
535,000.00
126,000.00
240,000.00
15,000.00
50,000.00
45,000.00
12,000.00
45,000.00
199,000.00
166,800.00
255,000.00
52,500.00
49,500.00
300,000.00
13,500.00
90,000.00
39,600.00
19,500.00
2,357,400.00
102,000.00
70,000.00
172,000.00
16,528,400.00
118,467,280.00
165,742,506.12
4,224,220.00
253,850.49
170,220,576.61
288,687,856.61

ร้อยละ

20

ร้อยละ

-

-

-

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ฉบับ
-

3,444,790.00
108,872,655.00
12,967,500.00
1,800,000.00
300,000.00
30,000.00
20,000.00
347,500.00
150,000.00
15,615,000.00
24,000.00
50,000.00
300,000.00
126,000.00
240,000.00
60,000.00
45,000.00
12,000.00
45,000.00
141,000.00
166,800.00
255,000.00
52,500.00
49,500.00
300,000.00
13,500.00
90,000.00
39,600.00
19,500.00
2,029,400.00
17,644,400.00
126,517,055.00
52,379,598.93
1,652,178.00
253,850.49
54,285,627.42
180,802,682.42

ร้อยละ

30

ร้อยละ

-

-

-

ผู้รบั
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)
ผิดชอบ
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
ฉบับ
สนผ./สบ.

2,580,965.00
137,133,150.00
12,967,500.00
1,130,000.00
400,000.00
145,000.00
30,000.00
347,500.00
150,000.00
600,000.00
15,770,000.00
24,000.00
30,000.00
30,000.00
126,000.00
240,000.00
45,000.00
12,000.00
57,000.00
45,000.00
199,000.00
166,800.00
255,000.00
52,500.00
49,500.00
300,000.00
13,500.00
90,000.00
39,600.00
20,000.00
1,794,900.00
17,564,900.00
154,698,050.00
18,457,775.00
3,557,800.00
253,850.49
22,269,425.49
176,967,475.49

ร้อยละ

20

ร้อยละ

6

-

-

สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สส.
สพบ.
สบ.
-
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แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2562

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

กลยุทธ์

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

หน่วย

เป้าหมาย

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสาหรับการสร้างและบริหารจัดการความร่วมมือระหว่าง สวก. กับหน่วยงานพันธมิตร
เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสาหรับประเมินผลประโยชน์จากงานวิจยั ภายใต้การดาเนินงานของ สวก.
เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสาหรับการฝึกอบรม
เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของ สวก. ในรอบ 3 ปี (2558-2560)
เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสาหรับสัญญาจัดซื้อ /จัดจ้าง
4) รวมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2+3+4)

กรอบวงเงิน
ปี 2562
41,730.00
1,950.00
408,750.00
20,000.00
7,484,646.27
7,957,076.27
1,408,526,706.23

แผนเบิกจ่าย
ปี 2562
41,730.00
1,950.00
408,750.00
20,000.00
7,484,646.27
7,957,076.27
957,006,706.23

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
41,730.00
1,950.00
408,750.00
20,000.00
4,905,646.27
5,378,076.27
307,969,691.71
-

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
2,579,000.00
2,579,000.00
291,266,856.61
-

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
180,802,682.42
-

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)
แผนเบิกจ่าย
แผนงาน
หน่วย
เป้าหมาย
176,967,475.49
-

ผู้รบั
ผิดชอบ
กอ.
สก.
สพบ.
กอ.
สบ.
-
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ส่วนที่ 5 ประมาณการรายรับของ สวก. ปีงบประมาณ 2562
สวก. ได้ประมำณกำรรำยรับ ประจำปีงบประมำณ 2562 เป็นจำนวน 33.68 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
ลาดับ

แหล่งที่มาของรายรับ

ประมาณการรายรับ (ล้านบาท)

1

รำยรับจำกดอกเบี้ยเงินฝำก

14.48

2

รำยรับจำกกำรอนุญำตใช้สิทธิในผลงำนวิจัย

16.85

3

รำยรับจำกกำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ
รวม

2.35
33.68

