แผนปฏิบตั ิ งานสานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริ หารจัดการ
เพือ่ ให้ได้โครงการ
วิ จยั ที่ตรงกับพันธ
กิ จทัง้ ในเชิ งปริ มาณ
และคุณภาพ

1.ทุนวิ จยั เชิ งพาณิ ชย์ ร้อยละ 60 เป็ นมูลค่าโครงการรวม
90 ล้านบาท จานวน 15 โครงการ
2.ทุนวิ จยั เชิ งสาธารณะ ร้อยละ 30 เป็ นมูลค่าโครงการรวม
45 ล้านบาท จานวน 15 โครงการ
3.ทุนวิ จยั นโยบาย ร้อยละ 10 เป็ นมูลค่าโครงการรวม
15 ล้านบาท จานวน 10 โครงการ
8.1 การกาหนดนโยบายและกรอบของ การประชุมรับมอนโนบายของ รมว.กษ
การสนับสนุนทุนวิจยั
8.2 การแสวงหาโจทย์วจิ ยั ร่วมกับทุกภาค การจัดประชุมกลุ่มย่อย/ประชุมระดมสมอง/ ร่วมกับ นักวิจยั และ
ผู้ประกอบการ
ส่วน
1.1 สวก. พบนักวิจยั (กทม.)

พย.

สอ.

สส.
พย.

ม.ค. มี.ค.

1.2 สวก. พบนักวิจยั ต่างจังหวัด )
1.3 จัดประชุม Focus Group
1.4 การประชุมระดมสมอง กทม

พย.

1.5 การประชุมระดมสมอง ต่างจังหวัด

8.3 การกลันกรองข้
่
อเสนอโครงการวิจยั
ให้ตรงกับกรอบการสนับสนุนทุนวิจยั

1.6 การจัดประชุมสัมมนา สวก.พบผูป้ ระกอบการ
การประชุมของคณะทางานพิจาณาข้อเสนอโครงการ
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8.4 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการเจรจาธุรกิ จกับหน่ วยงาน
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ
การติ ดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวก. (after sale service)
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8.5 การสร้างระบบจูงใจนักวิจยั มืออาชีพ
เพื่อให้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั

- กิจกรรมจัดประกวดนักวิจยั ผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์
- การสนับสนุ นนักวิจยั ด้านการเสนอผลงานและการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการทีม่ ี impact factor สูง
- สนับสนุ นให้นกั วิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนจาก สวก. เดินทางไปเสนอผลงานวิจยั /
ดูงาน ณ ต่างประเทศ
- การจัดทาคู่มอื นักวิจยั
- การอบรมเกีย่ วกับระเบียบ/หลักเกณฑ์การรับทุน

ธ.ค. 54 - ก.ค. 55

สก.
สส.
สส.
สส.
สส.

8.6 การสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านงานวิจยั กับต่างประเทศ
8.7 การพัฒนาระบบการตรวจติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

การติ ดตามประเมิ นผลโครงการวิ จยั ตัง้ แต่การอนุมตั ิ จนถึงการใช้
ประโยชน์ ผลงานโครงการ
- ค่าจ้างติดตามและประเมินผลโครงการ (3 ล้านบาท)

- ค่าตอบแทนพิจารณาข้อเสนอโครงการ
- ผูบ้ ริหาร+หน.สส+จนท รวม 3 คน ร่วมติดตามโครงการ ในประเทศ
- ค่าจ้างศึกษาประเมินผลสาเร็จโครงการกรณีจะต่อโครงการระยะต่อไป

สส.
สส.
สส.

- การติดตามผลผลิตlและสิทธิประโยชน์จากงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาของโครงการวิจยั
- การประเมินผลกระทบของการใช้ประโยชน์โครงการวิจยั
- สนับสนุ นการวิจยั /การตรวจสอบใบสาคัญ และครุภณ
ั ฑ์ของโครงการ
ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั จากสานักงาน

สก.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่ มศักยภาพ
และความเข้มแข็ง
ของบุคลากรวิ จยั /
องค์กรในภาค
เกษตร

ทุนศึกษาต่อระดับปริ ญญา
- 80 พรรษา 10 ทุน (ใน 5/ตปท.5)
- นร.ตชด. 21 ทุน (7 ทุน/ปี ต่อเนื่ อง 3 ปี )
- นักเรียนขยายทุน

สส.

ทุนฝึ กอบรมดูงานปฏิ บตั ิ การ

สส.

การฝึ กอบรมดูงานตามความต้องการของหน่ วยงานในสังกัด
กษ. จานวน 15 ทุน

การจัดหลักสูตรฝึ กอบรม

สส.

การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ จัดโดย สวก. จานวน 8 โครงการ
8.8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจยั ของ - การประชุมคณะทางานคัดเลือก นร.ทุน 3 คณะ
หน่วยงานภาครัฐ /องค์กรในภาค
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาวิจยั /วิทยานิพนธ์/เข้าร่วมประชุมวิชาการ
การเกษตร
- ทุนศึกษาดูงานหลังจบ ป.เอก (2 อาทิตย์) หลังสาเร็จการศึกษา
ทุนละ 200,000 บาท
- ทุนเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 5 ทุนๆ
- ค่าทดสอบภาษาอังกฤษของผูม้ สิ ทิ ธิสอบ
์
- ติดตามนักเรียนทุน (ต่างประเทศ)
- ติดตามความก้าวหน้านักเรียนทุน ขอนแก่น/เชียงใหม่/นเรศวร
- จัดจ้างทีป่ รึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั การเกษตรของ กษ.
8.9 การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีด
ความสามารถด้านการวิจยั แก่ผปู้ ระกอบการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริ หารจัดการ
ให้เกิ ดความมันคง
่
ทางการเงิ น

จดสิ ทธิ บตั ร PCT อย่างน้ อย 4 ผลงาน ขายเทคโนโลยี 4
เทคโนโลยี
การบริ หารจัดการ
- การวางโครงสร้างพืน้ ฐานและการบริ หารจัดการผลงานวิ จยั
เชิ งพาณิ ชย์อย่างครบวงจร
- การนาผลงานวิ จยั สู่การใช้ประโยชน์ อย่างถูกกลุ่มเป้ าหมาย
8.10 การวางโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริหารจัดการผลงานวิจยั เชิงพาณิชย์อย่าง
ครบวงจร

- การประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลงานวิจยั ./ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา/ทดสอบ
ตลาด/การอบรมและถ่ายทอด/การเจรจาอนุ ญาติให้ใช้สทิ ธิ

8.11 การนาผลงานวิจยั สู่การใช้ประโยชน์
อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย

การเจรจาอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิกบั กลุ่มเป้าหมาย
- การฝึกอบรมแก่ผรู้ บั ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชน์ต่อ สาธารณชน

- การดาเนินการด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (ในและต่างประเทศ)

8.12 การวางแผนและบริหารจัดการการเงิน การบริ หารจัดการการวางแผนทางการเงิ น
อย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การยกระดับระบบ
การบริ หารจัดการ
คุณภาพในการ
ให้บริ การของ
สานักงานฯ

1.มูลค่าการประชาสัมพันธ์ สวก. (Add Value) 30 ลบ.
2.ระบบประกันคุณภาพ/ระบบควบคุมภายในและควบคุมความเสีย่ ง 1
ระบบ
3.การปรับปรุงกฏ/ระเบียบ 5 ด้าน คือ บริหารงานบุคคล การจัดการ
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
การจัดการทุนวิจยั การเงิน ,พัฒนาบุคลากรวิจยั
4.บุคลากรได้รบั การสนับสนุนให้เพิม่ พูนความรู้ จานวน 46 ราย
(กรรมการบริหาร 1 ราย , ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ สวก. 45 ราย)
5. ระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
5.1 ระบบ Office Automation
5.2 ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 3 ฐาน

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบ
คุณภาพในการให้บริการของ สวก.
8.13 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีพ่ ร้อม
ให้บริการแก่นกั วิจยั
8.14 การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

การประชุมผูบ้ ริหารให้นโยบายให้ทุกสานักยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ

สอ.

ประชาสัมพันธ์

- การจัดประชุมคณะทางานพัฒนางานประชาสัมพันธ์
- จัดทาและผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์
- จัดทาสือ่ วีดทิ ศั น์ สวก.
- ปรับปรุง/พัฒนาสือ่ ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ
- การผลิตของทีร่ ะลึกแจกสือ่ มวลชน / กระเช้าอวยพรปีใหม่
- จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ สวก.ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
6/8

ต.ค

ธ.ค.

ก.พ

พ.ค.

ก.ค

ต.ค . 54 - ก.พ. 55

ธ.ค

ก.พ

เม.ย.- พ.ค.

ก.ค - ส.ค.

สอ.
สอ.
สอ.
สอ.
สอ.
สอ.

8.14 การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผลผลิ ตและเป้ าหมาย

แผนปฏิ บตั ิ งาน (ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รบั
ผิ ดชอบ

ต.ค -ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย-มิ .ย. ก.ค.-ก.ย.
54
55
55
55

8.15 การสร้างหลักเกณฑ์และระเบียบ
ปฏิบตั ทิ เ่ี อื้อต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ

- การสนับสนุนงบประมาณอื่นๆ
- โครงการสือ่ มวลชนสัญจร 2 ครัง้
ระเบียบ ข้อบังคับ
- โครงการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับและประกาศที่
เกีย่ วกับบุคคลภายนอก (เชิงลึก)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่
เกีย่ วกับบุคคลภายใน เช่น การเงิน บัญชี พัสดุ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟงั ความคิดเห็นเกีย่ วกับระเบียบ
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการด้านงานนิตกิ รรม

2.การจัดทาคารับรองและติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามคา
รับรองฯ (KPI) / การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบตั งิ าน (คพง.) /
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน / การบริหารความเสีย่ ง
8.16 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ม ี 1. โครงการจ้างสารวจผลความพึงพอใจผูร้ บั บริการของ สวก.
คุณภาพ
2. จัดทายุทธศาสตร์ สวก. ฉบับทีส่ าม (2555 - 2557)
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ต.ค -ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย-มิ .ย. ก.ค.-ก.ย.
54
55
55
55

8.17 การเพิม่ ขีดสมรรถนะของบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
เพื่อพร้อมให้บริการและจัดการโครงการวิจยั 1. การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ขีดสมรรถนะของบุคลากร
การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการบริหาร สวก. ผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนอกสถานทีข่ องบุคลากร สวก. (Outing)
โครงการทบทวนการประเมินขีดสมรรถนะและการพัฒนาบุคลากร
2. ทุนพัฒนาบุคลากร สวก. เฉพาะทางจานวน 1 ทุน
8.18 การสร้างระบบบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ ป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการ
วิจยั การเกษตร

สารสนเทศ
1. โครงการจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจยั ด้านการเกษตร (ARDA
Database)
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจยั และทุนพัฒนาบุคลากร
3. โครงการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร (MIS)
4. การดูแลรักษาระบบงานเดิมทีม่ อี ยู่
5.ค่าจ้างบารุงรักษาดูแลเครือ่ งคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
6. การจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Hardware และ Software
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สอ.
สอ.
ก.พ.- มี.ค.

มิ.ย.-ก.ค.

มี.ค.
เม.ย.

ธ.ค. 54 - มิ.ย. 55

ธ.ค. 54 - มิ.ย. 55

สอ.
สอ.
สอ.
สอ.
สอ.
สอ.
สอ.
สอ.
สอ.
สอ.

