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นโยบายการดําเนินงานของ สวก. ประจําปงบประมาณ 2563 
 

นโยบายการดําเนินงานของ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. ประจําป

งบประมาณ 2563 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ สวก. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) และนโยบาย

รัฐบาลท่ีเก่ียวของ โดยเปนไปตามพันธกิจหลัก คือ 1) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร           

2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร และ 3) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขอมูล

สารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร  

โดยการปฏิบัติงานของ สวก. มีหลักการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้ 

1) การยึดถือการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเปนสําคัญ โดยยึดหลัก        

ธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในการบริหารงาน และใหความสําคัญอยางยิ่งกับการทํางานอยาง

โปรงใส ปราศจากการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ 

2) การดําเนินงานตามเปาหมายขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ 

2.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย  กําหนดเปาหมายการสนับสนุนทุนวิจัย ปงบประมาณ 2563 

จํานวน 481.698 ลานบาท ภายใตกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยของ สวก. ท่ีสอดคลองกับแนวทางตามยุทธศาสตร 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา (แผน ววน.) โดยมีแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยคือ  

2.1.1) กําหนดโจทยวิจัย ท่ีตอบสนองความตองการของผูใชงาน อาทิ การแกปญหาของภาค

การเกษตร การพัฒนาและยกระดับสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน สามารถยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของ

เกษตรกรตามนโยบาย กษ.  

2.1.2) สนับสนุนทุนวิจัยเชิงรุกในลักษณะ Selected Topics เนนโครงการวิจัยท่ีมีระดับความ

พรอมของเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรม (Technology Readiness Levels : TRL) ในระดับ 4-6 และเนนโครงการ   

ขนาดใหญมากข้ึน  

2.1.3) มุงเนนการสรางและขยายเครือขายการบริหารงานวิจัยใหมากข้ึน (Node Area 

Based) และเสาะหาพันธมิตรท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสนับสนุนทุนท้ังในรูปแบบ In-Cash และ In-Kind      

รอยละ 5 ของโครงการท่ีสนับสนุนทุนวิจัย 

 ท้ังนี้ การกําหนดเปาหมายการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 481.698  ลานบาท สวก. จะใชจาย

งบประมาณจาก 2 สวนคือ 1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปงบประมาณ 2563  2) สวนท่ีเหลือจะใชเงินทุนของ สวก. 

รวมกับการแสวงหาเงินทุนสนับสนุนจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

2.2) การบริหารจัดการโครงการวิจัย ดําเนินงานบริหารจัดการโครงการวิจัย ตั้งแตการพิจารณา

อนุมัติทุนวิจัย การจัดทําสัญญา การติดตามความคืบหนาโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานโครงการท่ีกําหนด 

และบริหารจัดการท้ังในสวนของการสงมอบงาน การรายงานความคืบหนา การเบิกจายเงินโครงการ การเบิก

จายเงินใหผูทรงคุณวุฒิ การขยายระยะเวลาโครงการ การปดโครงการใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด โดยมี

เปาหมายการบริหารจัดการโครงการใหสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนงาน ไมนอยกวารอยละ 50 
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2.3) การผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน มุงเนนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ท้ังในเชิง

นโยบาย สาธารณะ และพาณิชย ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การฝกอบรมความรู  การอนุญาตใหใชสิทธิ              

ในผลงานวิจัย การเผยแพรประชาสัมพันธตอภาครัฐ  ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร เปนตน จํานวน 88 โครงการ/

สัญญา 

2.4) สัดสวนงานวิจัยท่ีใชประโยชนเทียบกับงานวิจัยท่ีแลวเสร็จท้ังหมด รอยละ 45 

2.5) การประเมินมูลคาผลกระทบจากการดําเนินงานของ สวก. เปาหมายมูลคาทางเศรษฐกิจจาก

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนแกผูมีสวนรวมในหวงโซการผลิตสินคา ตั้งแตเกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบทาง

การเกษตร  ผูผลิตและแปรรูปสินคา  และผูจําหนายสินคา 2.2 เทาของกรอบงบประมาณประจําป 2563  

2.6) การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนฝกอบรม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย รวมจํานวน 700 ราย ดังนี้ 

2.6.1) การสนับสนุนทุนการศึกษา และทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังหมด 3 ประเภทไดแก 

1) ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย 70 ป จํานวน  15  ทุน 

 2)  ทุนปริญญาตรี “สืบสาน ร.9 เพ่ือเกษตรกรรุนใหม” จํานวน  30  ทุน 

 3) ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาดานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จํานวน  30  ทุน 

2.6.2) การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น  เนนการสนับสนุนทุนฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยในปจจุบัน เพ่ือเสริมสรางประสบการณใหกับนักวิจัยใหเกิดความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางผานรูปแบบตางๆ ท้ังหมด 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. ซ่ึงมีท้ังหมด 7 ดาน คือ 1) การปรับปรุงพันธุ           

2) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3) การจัดการสุขภาพ/การปองกันโรค 4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 5) การจัดการหลังการ     

เก็บเก่ียว 6) การจัดการการผลิต (เพ่ือคุณภาพและมาตรฐาน) และ 7) การจัดการทรัพยากร 

2.6.3) สัดสวนผูรับทุนนําความรูไปใชประโยชนในสายงานในชวงเวลาท่ีกําหนด เทียบกับ

ผูสําเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ จํานวนผูรับทุนท่ีนําความรูไปใชประโยชนในสายงานในชวงเวลาท่ี

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 มาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการ เพ่ือใหเขาถึงการใชงานของระบบไดสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน  

2.8) การเขาใชบริการของฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานความรูเกษตรตางๆ   

จํานวน IP หรือจํานวนครั้งรวมในการเขาใชบริการของฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร และฐานขอมูล

ความรูเกษตรตางๆ เพ่ิมข้ึน รอยละ 10 จากป 2562 (857,650 IP) 

3) การพัฒนากระบวนงานและการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน 

3.1) มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Smart Back 

Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย 

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปนตน 

3.2) บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือเปนองคกรท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน 

(Open and Connected Agency) โดยเนนการบูรณาการทรัพยากร บุคลากรวิจัย การใช/แลกเปลี่ยน/

แบงปนขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน (Data Sharing Across Public Agency)  

4) การดําเนินงานดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ขององคกร 

4.1) ทบทวนและปรับปรุงกฏระเบียบองคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลโปรงใส    

ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.2) เจาหนาท่ี สวก. ทุกคน ตองรู เขาใจ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของอยาง

เครงครัด รวมท้ังสามารถสื่อสารแนะนําใหกับผูท่ีเก่ียวของไดอยางชัดเจน 

5) ดานการพัฒนาบุคลากร สวก. มุงเนนการพัฒนาบุคลากร สวก. สูความเปนมืออาชีพ โดยการ

พัฒนา Smart Officer เพ่ิมศักยภาพบุคลากรภายในของ สวก. (เนนกลุมนักวิเคราะห Core Business) ใหเกิด

ความคลองตัว มีการวางแผนการทํางานลวงหนา มีการนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการทํางาน

ของเจาหนาท่ี โดยมุงผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ ทํางานถูกตอง รวดเร็ว ตรวจสอบได รวมท้ังการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกร  

6) ดานงบประมาณ 

6.1) แสวงหาเงินทุนภายนอกตางๆ ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือตอบสนองตอพันธกิจองคกร 265 

ลานบาท 

6.2) ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ โดยทุกสวนงานตองเรงรัดและ

เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนเบิกจายท่ีตั้งไว และตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนด 

 


