นโยบายการดําเนินงานของ สวก. ประจําปงบประมาณ 2563
นโยบายการดําเนินงานของ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. ประจําป
งบประมาณ 2563 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ สวก. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) และนโยบาย
รั ฐบาลที่ เกี่ ยวข อง โดยเป นไปตามพั นธกิ จหลั ก คื อ 1) ส งเสริ ม สนั บสนุ น และพั ฒนาการวิ จั ยการเกษตร
2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร และ 3) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขอมูล
สารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร
โดยการปฏิบัติงานของ สวก. มีหลักการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้
1) การยึดถือการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเปนสําคัญ โดยยึดหลั ก
ธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารงาน และใหความสําคัญอยางยิ่งกับการทํางานอยาง
โปรงใส ปราศจากการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
2) การดําเนินงานตามเปาหมายขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ
2.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย กําหนดเปาหมายการสนับสนุนทุนวิจัย ปงบประมาณ 2563
จํานวน 481.698 ลานบาท ภายใตกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยของ สวก. ที่สอดคลองกับแนวทางตามยุทธศาสตร
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา (แผน ววน.) โดยมีแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยคือ
2.1.1) กําหนดโจทยวิจัย ที่ตอบสนองความตองการของผูใชงาน อาทิ การแกปญหาของภาค
การเกษตร การพัฒนาและยกระดับสินคาเกษตรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สามารถยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของ
เกษตรกรตามนโยบาย กษ.
2.1.2) สนับสนุนทุนวิจัยเชิงรุกในลักษณะ Selected Topics เนนโครงการวิจัยที่มีระดับความ
พรอมของเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรม (Technology Readiness Levels : TRL) ในระดับ 4-6 และเนนโครงการ
ขนาดใหญมากขึ้น
2.1.3) มุงเนนการสรางและขยายเครือขายการบริหารงานวิจัยใหมากขึ้น (Node Area
Based) และเสาะหาพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ เพื่อสนับสนุนทุนทั้งในรูปแบบ In-Cash และ In-Kind
รอยละ 5 ของโครงการที่สนับสนุนทุนวิจัย
ทั้งนี้ การกําหนดเปาหมายการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 481.698 ลานบาท สวก. จะใชจาย
งบประมาณจาก 2 สวนคือ 1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปงบประมาณ 2563 2) สวนที่เหลือจะใชเงินทุนของ สวก.
รวมกับการแสวงหาเงินทุนสนับสนุนจากแหลงอื่นๆ เพิ่มเติม
2.2) การบริหารจัดการโครงการวิจัย ดําเนินงานบริหารจัดการโครงการวิจัย ตั้งแตการพิจารณา
อนุมัติทุนวิจัย การจัดทําสัญญา การติดตามความคืบหนาโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนด
และบริหารจัดการทั้งในสวนของการสงมอบงาน การรายงานความคืบหนา การเบิกจายเงินโครงการ การเบิก
จายเงินให ผูทรงคุณวุฒิ การขยายระยะเวลาโครงการ การปดโครงการใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด โดยมี
เปาหมายการบริหารจัดการโครงการใหสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนงาน ไมนอยกวารอยละ 50
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2.3) การผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน มุงเนนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ทั้งในเชิง
นโยบาย สาธารณะ และพาณิ ช ย ผ า นกิ จ กรรมต า งๆ อาทิ การฝ กอบรมความรู การอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ
ในผลงานวิจัย การเผยแพรประชาสัมพันธตอภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร เปนตน จํานวน 88 โครงการ/
สัญญา
2.4) สัดสวนงานวิจัยที่ใชประโยชนเทียบกับงานวิจัยที่แลวเสร็จทั้งหมด รอยละ 45
2.5) การประเมินมูลคาผลกระทบจากการดําเนินงานของ สวก. เปาหมายมูลคาทางเศรษฐกิจจาก
การนํ าผลงานวิ จั ยไปใช ประโยชน แก ผู มีส วนรวมในหวงโซการผลิตสินคา ตั้งแตเกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบทาง
การเกษตร ผูผลิตและแปรรูปสินคา และผูจําหนายสินคา 2.2 เทาของกรอบงบประมาณประจําป 2563
2.6) การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนฝกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย รวมจํานวน 700 ราย ดังนี้
2.6.1) การสนับสนุนทุนการศึกษา และทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหมด 3 ประเภทไดแก
1) ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย 70 ป จํานวน 15 ทุน
2) ทุนปริญญาตรี “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุนใหม”
จํานวน 30 ทุน
3) ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาดานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 30 ทุน
2.6.2) การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น เนนการสนับสนุนทุนฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศั กยภาพของนั กวิ จั ยรุ นใหม และนั กวิ จั ยในปจจุบั น เพื่อเสริมสร างประสบการณ ให กับนักวิจั ยใหเกิดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางผานรูปแบบตางๆ ทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก
1) ทุนฝกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
จํานวน 10 ทุน
2) ทุนนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ
จํานวน 12 ทุน
3) ทุนสรางนักวิจัยสูความเปนเลิศ
จํานวน 3 โครงการ
4) จัดฝกอบรม
จํานวน 10 โครงการ
การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย เนนการสนับสนุนทุนใหครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน
จากความตองการเรงดวนภายใตแผนพัฒนาบุคลากรวิจัย กษ. ซึ่งมีทั้งหมด 7 ดาน คือ 1) การปรับปรุงพันธุ
2) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3) การจัดการสุขภาพ/การปองกันโรค 4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 5) การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว 6) การจัดการการผลิต (เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน) และ 7) การจัดการทรัพยากร
2.6.3) สัดสวนผู รั บทุ นนํ าความรูไปใชประโยชนในสายงานในชวงเวลาที่กําหนด เทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ จํานวนผูรับทุนที่นําความรูไปใชประโยชนในสายงานในชวงเวลาที่
กําหนด (ระยะเวลา 5 ป สําหรับทุนการศึกษา และระยะเวลา 2 ป สําหรับทุนฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ
ตางประเทศ) เทียบกับผูสําเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ คิดเปนรอยละ 80
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2.7) การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก. พัฒนาระบบศูนยกลางขอมูลดานการวิจัย
การเกษตรของประเทศอยางตอเนื่อง โดยบูรณาการเชื่อมโยงระบบขอมูลวิจัยหรือองคความรูดานการเกษตร
สะสม 40 หนวยงาน และพัฒนา Application โดยนําระบบ Data Analytic มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการ เพื่อใหเขาถึงการใชงานของระบบไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.8) การเขาใชบริการของฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานความรูเกษตรตางๆ
จํานวน IP หรือจํานวนครั้งรวมในการเขาใชบริการของฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร และฐานขอมูล
ความรูเกษตรตางๆ เพิ่มขึ้น รอยละ 10 จากป 2562 (857,650 IP)
3) การพัฒนากระบวนงานและการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น
3.1) มุ งเน นการพั ฒนาระบบบริหารจัดการภายในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส (Smart Back
Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนตน
3.2) บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อเปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน
(Open and Connected Agency) โดยเนนการบูรณาการทรัพยากร บุคลากรวิจัย การใช/แลกเปลี่ยน/
แบงปนขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน (Data Sharing Across Public Agency)
4) การดําเนินงานดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ขององคกร
4.1) ทบทวนและปรับปรุงกฏระเบียบองคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2) เจาหนาที่ สวก. ทุกคน ตองรู เขาใจ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด รวมทั้งสามารถสื่อสารแนะนําใหกับผูที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจน
5) ดานการพัฒนาบุคลากร สวก. มุงเนนการพัฒนาบุคลากร สวก. สูความเปนมืออาชีพ โดยการ
พัฒนา Smart Officer เพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในของ สวก. (เนนกลุมนักวิเคราะห Core Business) ใหเกิด
ความคลองตัว มีการวางแผนการทํางานลวงหนา มีการนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการทํางาน
ของเจาหนาที่ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ ทํางานถูกตอง รวดเร็ว ตรวจสอบได รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกร
6) ดานงบประมาณ
6.1) แสวงหาเงินทุนภายนอกตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อตอบสนองตอพันธกิจองคกร 265
ลานบาท
6.2) ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ โดยทุกสวนงานตองเรงรัดและ
เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนเบิกจายที่ตั้งไว และตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนด
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