นโยบายการดาเนินงานของ สวก. ประจาปีงบประมาณ 2562
นโยบายการดาเนินงาน ของ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
ประจาปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) และ
เป็นไปตามพันธกิจหลัก คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และ 3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
โดยการปฏิบัติงานของ สวก. มีหลักการดาเนินงาน 8 ข้อ ดังนี้
1. ยึดถือการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นสาคัญ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
การกากับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารงาน และให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการทางานอย่างโปร่งใส ปราศจาก
การคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
2. ดาเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
2.1 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยจานวน 620 ล้านบาท ภายใต้กรอบการสนับสนุนทุน
วิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ของ สวก. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาเร่งด่วนของประเทศ และแผนงานวิจัยที่ท้าทายไทย โดยมุ่งเน้นการกาหนดโจทย์วิจัย เพื่อ
แก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรตามนโยบาย กษ. และเพื่อส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ราคาดี แบบยั่งยืน มีความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งสนับสนุนทุน
วิจัยในลักษณะ Selected Topics และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การบริหารจัดการโครงการวิจัย ดาเนินงานบริหารจัดการตั้งแต่การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย การจัดทา
สัญญา การติดตามความคืบ หน้าโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กาหนด และบริหาร
จัดการทั้งในส่ วนของการส่ งมอบงาน การรายงานความคืบหน้า การเบิกจ่ายเงินโครงการ การเบิก
จ่ายเงินให้ผู้ทรงคุณวุฒิ การขยายระยะเวลาโครงการ และการปิดโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2.3 การขอรั บ ความคุ้ ม ครองทรั พ ยสิ น ทางปั ญ ญา ยื่ น ขอรั บ ความคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจาก
ผลงานวิจัยการเกษตรที่ สวก. ให้การสนับสนุนไปแล้ว จานวน 36 รายการ
2.4 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย
สาธารณะ และพาณิชย์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมความรู้ การอนุญาตให้สิทธิในผลงานวิจัย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร เป็นต้น จานวน 66 โครงการ/สัญญา
2.5 สัดส่วนงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัยที่แล้วเสร็จทั้งหมด ร้อยละ 15
2.6 การประเมินมูลค่าผลกระทบจากการดาเนินงานของ สวก. เป้าหมายมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการนา
ผลงานวิจั ยไปใช้ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนร่วมในห่ว งโซ่การผลิตสิ นค้า ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผ ลิตวัตถุดิบทาง
การเกษตร ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้า และผู้จาหน่ายสินค้า จานวน 1,000 ล้านบาท
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2.7 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
2.7.1 การสนับสนุนทุนการศึกษา จัดทาโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี
(70 ทุน ระยะเวลา 5 ปี) โดยในปีงบประมาณ 2562 มีแผนการสนับสนุนทุน จานวน 15 ทุน
2.7.2 การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น เน้นการสนับสนุนทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นั กวิจั ยรุ่ นใหม่ และนั กวิ จั ย ในปั จจุ บั น เพื่อเสริ มสร้ างประสบการณ์ ให้ กั บนั ก วิจั ยให้ เกิ ด ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จานวน 10 ทุน
2) ทุนนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
จานวน 12 ทุน
3) ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
จานวน 3 โครงการ
4) กิจกรรมฝึกอบรมจัดโดย สวก.
จานวน 10 หลักสูตร
การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย เน้นการสนับสนุนทุนให้ครอบคลุม 5 ด้าน ตามความ
ต้องการเร่งด่วนภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรวิจัย กษ. ซึ่งมีทั้งหมด 7 ด้าน คือ 1) การปรับปรุงพันธุ์
2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3) การจัดการสุขภาพ/การป้องกันโรค 4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 5) การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 6) การจัดการการผลิต (เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน) และ 7) การจัดการ
ทรัพยากร
2.7.3 สั ด ส่ ว นผู้ รั บ ทุ น น าความรู้ ไ ปใช้ ประโยชน์ ในสายงานในช่ว งเวลาที่ก าหนด เที ยบกับผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา/เสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ จานวนผู้รับทุนที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสายงานในช่วงเวลา
ที่กาหนด (ระยะเวลา 5 ปี สาหรับทุนการศึกษา และระยะเวลา 2 ปี สาหรับทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบั ติง านวิจั ย ณ ต่างประเทศ) เทียบกั บผู้ ส าเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้ นการฝึ กอบรมฯ คิดเป็ น
ร้อยละ 80
2.8 การดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก. พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการวิจัยการเกษตร
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลวิจัย หรือองค์ความรู้ ด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้น 5 หน่วยงาน และพัฒนา Application โดยนาระบบ Data Analytic มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานของระบบได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.9 การเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ
2.9.1 จานวน IP หรือจานวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร
และฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ รวม 720,000 IP
2.9.2 สัดส่วนจานวน IP ของผู้ใช้บริการนานกว่า 30 วินาที เทียบกับจานวน IP หรือจานวนครั้งรวมใน
การเข้าใช้บริการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 10
3. พัฒนากระบวนงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.1 มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการให้บริการแบบ Smart
Service ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001)
3.2 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็น องค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and
Connected Agency) โดยเน้นการบูรณาการทรัพยากร บุคลากรวิจัย การใช้/แลกเปลี่ยน/แบ่งปันข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Data Sharing across public agency) เพิ่มขึ้นจานวน 5 องค์กร
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4. ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร
4.1 ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4.2 เจ้าหน้าที่ สวก. ทุกคน ต้องรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
สามารถสื่อสารและแนะนาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
5. ด้านการพัฒนาบุคลากรของ สวก. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร สวก. สู่ความเป็นมืออาชีพ โดยการพัฒนา
Smart Officer เพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในของ สวก. ให้เกิดความคล่องตัว มีการวางแผนการทางาน
ล่วงหน้า มีการนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเชิง
คุณภาพ ทางานถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานภายใน
องค์กร
5.1 พัฒนากลุ่มพนักงาน Core Business เน้นกลุ่มนักวิเคราะห์โครงการ ให้ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการจานวนร้อยละ 40 ของโจทย์วิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย
5.2 พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของพนักงานทุกระดับ
6. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
6.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกส่วนงานต้องเร่งรัดและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ และต้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ร้อยละ 96 ของแผนที่กาหนด
6.2 เสาะหาพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนทุนทั้งในรูปแบบ In - cash และ In – kind จานวน
10 หน่วยงาน

----------------------------------------------
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