ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาการวิ จยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
กับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
แผนบริ หารราชการแผ่นดิ น และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายรัฐบาล
(ก.ย. 2554)

3.นโยบายเศรษฐกิจ
3.3 นโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)
(กลยุทธ์/วิธกี าร ตามนโยบายรัฐบาล)

แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 25552559)
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา :
ทิศทางแผนฯ 11)

2) เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจยั และ
พัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้
ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพชื
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงของ
ภูมอิ ากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากการวิจยั
ไปสู่เกษตรกรเพื่อให้มกี ารใช้พนั ธุด์ ี ใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ โดยเฉพาะการใช้ป๋ ยตาม
ุ
คุณสมบัตขิ องดินแต่ละชนิด ทัง้ นี้ เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
3) เพิม่ ศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสตั ว์ให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพียงพอ
กับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก เพิม่
สมรรถนะการควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย และบาบัดโรค
การติดต่อระหว่างสัตว์ส่คู น การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ น
ชีวภัณฑ์สตั ว์ และการตรวจสอบคุณภาพ

เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและสร้างมูลค่า
(3.3.2)
- วิจยั และพัฒนาพันธุ์
พืช พันธุส์ ตั ว์

ยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. 2555-2559)
แนวทางการพัฒนา :
แผนเกษตรฯ 11)
สนับสนุ นงานวิจยั และ
พัฒนาด้าน
การเกษตร

ยุทธศาสตร์สานักงาน หน่วยงาน
พัฒนาการวิจยั
ที่
การเกษตร (สวก. ) รับผิดชอบ
พ.ศ. 2555-2559

- สนับสนุ นงานวิจยั
ด้านการเกษตรเชิง
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
โดยเน้นวิจยั เชิง
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย)
วิจยั และพัฒนาพันธุพ์ ชื พันธุ์ สนับสนุ นงานวิจยั และ สนับสนุ นงานวิจยั
สัตว์
พัฒนาด้าน
ด้านการเกษตรเชิง
การเกษตร
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
1

สานัก
สนับสนุ น
งานวิจยั
(สส.)

สานัก
สนับสนุ น
งานวิจยั
(สส.)

นโยบายรัฐบาล
(ก.ย. 2554)

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)
(กลยุทธ์/วิธกี าร ตามนโยบายรัฐบาล)

แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 25552559)
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา :
ทิศทางแผนฯ 11)

ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์
พัฒนาการวิจยั
(พ.ศ. 2555-2559)
การเกษตร (สวก. )
แนวทางการพัฒนา :
พ.ศ. 2555-2559
แผนเกษตรฯ 11)
โดยเน้นวิจยั เชิง
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย)
4) การพัฒนาการประมง ทัง้ ในการเพาะเลีย้ งและใน
วิจยั และพัฒนาพันธุพ์ ชื พันธุ์ สนับสนุ นงานวิจยั และ สนับสนุ นงานวิจยั
แหล่งน้าธรรมชาติ โดยการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและ สัตว์
พัฒนาด้าน
ด้านการเกษตรเชิง
จัดระเบียบการทาประมงให้สมดุลกับศักยภาพการ
การเกษตร
พาณิชย์ สาธารณะ
ผลิตตามธรรมชาติ ขยายพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์เพื่อการประมง
และนโยบาย
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
ทะเลพืน้ บ้าน ส่งเสริมการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าเศรษฐกิจที่
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม แสวงหาลู่ทางการทาประมงใน
โดยเน้นวิจยั เชิง
น่านน้ าต่างประเทศทีไ่ ม่ขดั ต่อระเบียบขององค์การ
พาณิชย์ สาธารณะ
ระหว่างประเทศและประเทศทีน่ าเข้าโดยการพัฒนา
และนโยบาย)
กองเรือประมงน้ าลึกและความร่วมมือกับต่างประเทศ
รวมทัง้ พัฒนาสินค้าประมงให้มคี ุณภาพและปลอดภัย
ตัง้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้ า ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้าตามมาตรฐานสากล
7) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนา
พัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สนับสนุ นงานวิจยั
สถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ การเกษตร
สินค้าเกษตร
ด้านการเกษตรทีเ่ ป็น
จากโครงการกองทุนตัง้ ตัวได้ ร่วมมือสนับสนุ น
- พัฒนาสินค้าเกษตร
การสร้างมูลค่าเพิม่
สถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
แปรรูป
ให้กบั สินค้าเกษตร
2

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สานัก
สนับสนุ น
งานวิจยั
(สส.)

สานัก
สนับสนุ น
งานวิจยั
(สส.)

นโยบายรัฐบาล
(ก.ย. 2554)

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)
(กลยุทธ์/วิธกี าร ตามนโยบายรัฐบาล)

แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 25552559)
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา :
ทิศทางแผนฯ 11)

เกษตรทุกสาขา และดาเนินการให้บุคลากรของ
สถาบันการศึกษาได้ทาหน้าทีส่ นับสนุนการส่งเสริม
การเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งผลิต เร่งรัดการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม เช่น ยางพาราและพืชพลังงาน เช่น
ปาล์มน้ามัน อ้อย มันสาปะหลัง เพื่อรองรับวิกฤต
พลังงานโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ทใ่ี ห้
ผลตอบแทนสูงโดยมีเป้าหมายเพิม่ มูลค่าภาค
การเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิม่ เพื่อเพิม่
พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดยการส่งเสริมการ การเกษตร
ผลิตสินค้าใมห่ทม่ี กี าไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจร
- พัฒนาสินค้าเกษตร
เพื่อแสวงหามูลค่าเพิม่ สูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุก
แปรรูป
ขัน้ ตอน ยกระดับผลผลิตให้มคี ุณภาพและเป็ นที่
- วิจยั และพัฒนาด้าน
ยอมรับในตลาดต่างประเทศ สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินค้า
การผลิตและแปรรูป
ระดับภูมภิ าคเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน้ และ
สร้างโอกาสชีน้ าในเรือ่ งราคาโดยเฉพาะตลาดข้าว
3

ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์สานักงาน หน่วยงาน
เกษตรและสหกรณ์
พัฒนาการวิจยั
ที่
(พ.ศ. 2555-2559)
การเกษตร (สวก. ) รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนา :
พ.ศ. 2555-2559
แผนเกษตรฯ 11)
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
โดยเน้นวิจยั เชิง
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย)

สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
สินค้าเกษตร
พัฒนาการเชื่อมโยง
ด้านการผลิต การ
แปรรูป
สนับสนุ นงานวิจยั และ
พัฒนาด้าน
การเกษตร

สนับสนุ นงานวิจยั
ด้านการเกษตรทีเ่ ป็น
การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั สินค้าเกษตร
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
โดยเน้นวิจยั เชิง
พาณิชย์ สาธารณะ

สานัก
สนับสนุ น
งานวิจยั
(สส.) /
สานัก
เกษตร
พาณิชย์
(สก.)

นโยบายรัฐบาล
(ก.ย. 2554)

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)
(กลยุทธ์/วิธกี าร ตามนโยบายรัฐบาล)

เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลก ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็ นครัวโลกทัง้ ในแง่สนิ ค้าเกษตร อาหาร
ไทย และสนับสนุนการลงทุนภาคเกษตรใน
ต่างประเทศ
9) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจยั และ
พัฒนาพันธุ์ ดาเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้าง
ความเข้มแข็งภาคเกษตรและสร้างความันคงทาง
่
อาหาร เพื่อเผชิญกับวิกฤตอาหารโลก สร้างความ
สมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริม
เกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรทางเลือก ปรับโครงสร้างและ
จัดหาทีท่ ากินให้แก่เกษตรกรผูย้ ากไร้และดาเนินการ
ฟื้นฟูคุณภาพดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยันยื
่ น
ตลอดจนการคุม้ ครองทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม

3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 25552559)
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา :
ทิศทางแผนฯ 11)

วิจยั และพัฒนาพันธุพ์ ชื พันธุ์
สัตว์
สร้างความมันคงด้
่ านอาหาร
และพลังงานในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความ
สมดุลด้านอาหารและ
พลังงาน

1) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพ การเกษตร
4

ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์สานักงาน หน่วยงาน
เกษตรและสหกรณ์
พัฒนาการวิจยั
ที่
(พ.ศ. 2555-2559)
การเกษตร (สวก. ) รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนา :
พ.ศ. 2555-2559
แผนเกษตรฯ 11)
และนโยบาย)

สนับสนุ นงานวิจยั และ
พัฒนาด้าน
การเกษตร
สร้างความมันคง
่
ปลอดภัยด้านอาหาร
และมีพลังงาน
เสริมสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรทีเ่ ป็ น
พืชอาหารและ
พลังงานให้เกิดความ
มันคง
่ สมดุล

สนับสนุ นงานวิจยั
ด้านการเกษตรใน
หัวข้อวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความมันคงทาง
่
อาหาร พืชพลังงาน
เกษตรอินทรียแ์ ละ
เกษตรทางเลือก
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
โดยเน้นวิจยั เชิง
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย)
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สนับสนุ นงานวิจยั
สินค้าเกษตร
ด้านการเกษตรทีเ่ ป็น

สานัก
สนับสนุ น
งานวิจยั
(สส.)

สานัก
สนับสนุ น

นโยบายรัฐบาล
(ก.ย. 2554)

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)
(กลยุทธ์/วิธกี าร ตามนโยบายรัฐบาล)

แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 25552559)
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา :
ทิศทางแผนฯ 11)

การผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
- พัฒนาสินค้าเกษตร
ต้นทุนของผูป้ ระกอบการ และยกระดับคุณภาพ
แปรรูป
มาตรฐานสินค้าให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล รวมทัง้
ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทงั ้ ในกระบวนการผลิตและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผูซ้ อ้ื
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจน
ส่งเสริมให้มกี ารสร้างตราสินค้าไทย
3) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบน พัฒนาอุตสาหกรรม
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
การเกษตร
และนวัตกรรมเพื่อเพิม่ มูลค่าและยกระดับสินค้าให้ม ี
- พัฒนาสินค้าเกษตร
คุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมี
แปรรูป
โอกาสในการขยายตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์
อาหารฮาลาล เป็ นต้น เพื่อเพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกร

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และครู
เทคโนโลยนี การวิจยั และ วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

พัฒนาบุคลากร
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ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์
พัฒนาการวิจยั
(พ.ศ. 2555-2559)
การเกษตร (สวก. )
แนวทางการพัฒนา :
พ.ศ. 2555-2559
แผนเกษตรฯ 11)
การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั สินค้าเกษตร
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
โดยเน้นวิจยั เชิง
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
สินค้าเกษตร
สนับสนุ นงานวิจยั และ
พัฒนาด้าน
การเกษตร

สานัก
สนับสนุ น
งานวิจยั
(สส.) /
สานัก
เกษตร
พาณิชย์
(สก.)

พัฒนาบุคลากร
กระทรวง

สนับสนุ นงานวิจยั
ด้านการเกษตรทีเ่ ป็น
การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั สินค้าเกษตร
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
โดยเน้นวิจยั เชิง
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย)
ส่งเสริมและสนับสนุ น
การพัฒนาบุคลากร

งานวิจยั
(สส.) /
สานัก
เกษตร
พาณิชย์
(สก.)

สานัก
สนับสนุ น

นโยบายรัฐบาล
(ก.ย. 2554)

นวัตกรรม

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)
(กลยุทธ์/วิธกี าร ตามนโยบายรัฐบาล)

แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 25552559)
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา :
ทิศทางแผนฯ 11)

เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมันคงและน
่
าพา
ประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรูแ้ บบ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่พฒ
ั นาสายงานการวิจยั
ให้นกั วิจยั มีระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทัง้
พัฒนาแหล่งงานด้านการวิจยั เพื่อรองรับบุคลากรการ
วิจยั ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความ
ร่วมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทัง้
สถาบันการศึกษาขัน้ สูงให้เกิดการวิจยั และพัฒนา และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุง่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การพัฒนาภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
การบริการโดยเฉพาะในสาขาทีป่ ระเทศไทยมี
ศักยภาพสูงและจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
6.4 จัดระบบบริหารจัดการงานวิจยั ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์
พัฒนาการวิจยั
(พ.ศ. 2555-2559)
การเกษตร (สวก. )
แนวทางการพัฒนา :
พ.ศ. 2555-2559
แผนเกษตรฯ 11)
ด้านการวิจยั
การเกษตร
(ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การ
พัฒนานักวิจยั และ
เครือข่ายโดยเน้น
บุคลากรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ใน
ลักษณะต่อยอด)
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
โดยเน้นวิจยั เชิง
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย)

การพัฒนา และ
เผยแพร่ขอ้ มูลและ
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หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

งานวิจยั
(สส.) /
ส่วนงาน
พัฒนาบุ
คลกรและ
ฝึกอบรม

นโยบายรัฐบาล
(ก.ย. 2554)

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)
(กลยุทธ์/วิธกี าร ตามนโยบายรัฐบาล)

แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 25552559)
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา :
ทิศทางแผนฯ 11)

การวิจยั ระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจยั ทีส่ งั กัดภาค
ส่วนต่างๆ ในประเทศ รวมทัง้ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ลดความซ้าซ้อนและทวีศกั ยภาพ จัดทาแผนวิจยั
แม่บทเพื่อมุ่งเป้าหมายของการทาวิจยั ให้ชดั เจน เน้น
ให้เกิดการวิจยั ทีค่ รบวงจรตัง้ แต่การวิจยั พืน้ ฐานไปถึง
การสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุง่ ให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าใน
ระดับสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจยั โดยมุง่ เข้าสู่
ระดับร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของในประเทศ
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ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์สานักงาน หน่วยงาน
เกษตรและสหกรณ์
พัฒนาการวิจยั
ที่
(พ.ศ. 2555-2559)
การเกษตร (สวก. ) รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนา :
พ.ศ. 2555-2559
แผนเกษตรฯ 11)
สารสนเทศด้านการ
วิจยั การเกษตร การ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในและ
ต่างประเทศ
(ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างงานวิจยั เชิงรุก
โดยเน้นวิจยั เชิง
พาณิชย์ สาธารณะ
และนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพือ่ รองรับการ
เปลีย่ นแปลง)

