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1 แผนและบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการ

     1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวจิยัฯ

     1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวจิยัฯ จดัประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง (ดา้นผลิตสัตว์)

     1.3 จดัท าแผนยทุธศาสตร์ และแผนงานวจิยั นวตักรรม และวชิาการ
กรมปศุสัตว

ปรับวธิกีารจดัท าแผนใหเ้หมาะสมกับความจ าเปน็และ
สถานการณป์จัจบุนั

     1.4 จดัท าแผนปฏิบตักิารดา้นวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม
กรมปศุสัตว ์ปงีบ 2565

 - ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- ปรับใหม่ตามงบประมาณทีป่รับลด

     1.5 งานวชิาการกรมปศุสัตว ์ประจ าป ี2564

     1.6 สัมมนาเชิงปฏิบตักิารผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว ์ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564

รอดสูถานการณ์
โควดิ

2 งบประมาณและติดตามงานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ

     2.1 ชี้แจงปฏิทนิและการขอรับสนับสนุนงบประมาณวจิยั และแผน
งานวจิยัฯ

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

     2.2 ยื่นข้อเสนอโครงการวจิยัปงีบประมาณ 2565 ตอ่ สกสว. ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

     2.3 จดัท าค าขอและรายละเอียดงบประมาณวจิยั ประจ าปงีบประมาณ 
2565

1. กรมฯไดเ้สนอโครงการวจิยังบป ี65 จ านวน 68 โครงการ
จ านวนเงิน 62,849,700 บาท
2. สกสว. ไดพิ้จารณาจดัสรรงบประมาณเบือ้งตน้ใหก้รม
ปศุสัตว ์ดว้ยวงเงินงบประมาณ 39,115,000 บาท 
3. คณะกรรมการวจิยัฯ ด าเนินการปรับลดงบประมาณ และได้
โครงการวจิยัป ี65 จ านวน 44 โครงการ

     2.4 ตดิตามผลการด าเนินงานวจิยั ด าเนินการไตรมาส 1, 2 เรียบร้อยแล้ว

     2.5 เร่งรัดปดิโครงการวจิยั ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

     2.5 งานออกเลขทะเบยีนวจิยั และวชิาการ

3 พัฒนาระบบ และองค์ความรู้

     3.1 ระบบเลขทะเบยีนวจิยัและวชิาการ ด าเนินการ เเดอืน มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

     3.2 ฐานข้อมูลงานวจิยั วชิาการ กรมปศุสัตว ์ปงีบประมาณทีผ่่านมา

หมายเหตุ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 6 เดอืน (ต.ค. 63 - ม.ีค. 64) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ล าดับที่ รายละเอียดงาน
ระยะเวลาด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน
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หมายเหตุล าดับที่ รายละเอียดงาน

ระยะเวลาด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน

     3.3 ฐานข้อมูลนักวจิยั วชิาการ กรมปศุสัตว์ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

     3.4 ระบบ TARRs ข้อมูลงานวจิยั วชิาการ กษ.

     3.5 ฐานข้อมูลทรัพยส์ินทางปญัญา

     3.6 การจดัระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ, Gene bank, Biodiversity Bank

ก าลังด าเนินการ

     3.7 การจดัการองค์ความรู้ KM เช่น บทความวชิาการตา่ง ๆ องค์
ความรู้จากหน่วยงานตา่ง ๆ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

     3.8 การจดัระบบความเชื่อมโยงระบบบริการความรู้จากแหล่งตา่ง ๆ 
เช่น หอ้งสมุด, มหาวทิยาลัย, สัตวแพทยส์มาคม ฯลฯ

ก าลังด าเนินการ

     3.9 จดัท าฐานข้อมูลท าเนียบผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์

1. ไดป้ระสาน กกจ.ขอประวตั ิผชช. จากอดตีถึงปจัจบุนั 
2. อยู่ระหวา่งรวบรวม ประวตัแิละผลงาน ผชช.

4 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ

     4.1 จดัอบรมนักวจิยัรุ่นใหม่ อยู่ระหวา่งร่างโครงการ 
รอดสูถานการณ์
โควดิ

     4.2 ลงพ้ืนทีว่เิคราะหป์ญัหา ใหค้ าแนะน า และแก้ไขปญัหาใหกั้บ
หน่วยงานกรมปศุสัตว ์ และเกษตรกร ในดา้นผลิตสัตว ์ ดา้นสุขภาพ ดา้น
ส่งเสริม และดา้นมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

รอดสูถานการณ์
โควดิ

     4.3 การขับเคลื่อนสมุนไพรกัญชาและกัญชง

           4.3.1 จดัประชุมคณะกรรมการสมุนไพรฯ
ก าหนดจดัประชุมครั้งที ่2/2564 
วนัที ่22 กุมภาพันธ ์2564

           4.3.2 จดัท า MOU กับ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ และ ม.เทคโนโลยมีหา
นคร

รอหารือในวนัทีป่ระชุมคณะกรรมการสมุนไพรฯ 
วนัที ่22 กุมภาพันธ ์2564

           4.3.3 โครงการศึกษาดงูานกัญชา กัญชง
รอดสูถานการณ์
โควดิ

           4.3.4 จดัท าหนังสือเวยีนใหส้ านัก/กอง/เขต ส่งข้อมูลเพ่ือจดัท า
แผนและเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
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ระยะเวลาด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน

     4.4 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกงานวจิยัพัฒนาการสร้างนวตักรรม 
และงานวจิยัหรือวชิาการทีน่ าไปถ่ายทอดเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานปี
 2563

1. เวยีนหนังสือใหส้่งผลงานเพ่ือคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ระหวา่งรวบรวม

     4.5 วเิคราะหแ์นวโน้มอนาคตรายชนิดสัตว ์ดา้นอาหารสัตว์ , ดา้น
สุขภาพสัตว์, ดา้นมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, ดา้นส่งเสริม, ดา้นบริหารจดัการ รอทมีผู้เชี่ยวชาญ

     4.6 ปรับโครงสร้าง กวป. จดัท าโครงสร้าง กลุ่มฯใหม่ ส่ง กพร. เรียบร้อยแล้ว

     4.7 ตดิตามเงินผลพลอยได้ รอกรมบญัชีกลางตอบข้อหารือ

     4.8 บริหารทรัพยส์ินทางปญัญา
ไม่มีบคุลากร
ด าเนินงาน


