แผนภาพ ๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวง ในการจ ัดทําแผนปฏิบ ัติราชการ ของ สป.วท. ปี ๒๕๕๖
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิ จฐานความรูแ้ ละการสร้างปั จจัยแวดล้อม

ระดับชาติ

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ม. ๘๖
แผนกลยุทธ์ดา้ น ว.และ ท.แห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๖)
นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)

ระดับกระทรวง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี

แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ข้อ ๖. นโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม

ข้อ ๖. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจยั และนวัตกรรม

ข้อ ๑. การสร้างรากฐาน
การพัฒนาทีสมดุลสู่สงั คม

แผนยุทธศาสตร์ วท. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

นโยบายรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.การส่งเสริ มและเร่งรัดการ
พัฒนากําลังคนด้าน วทน.
ให้เป็ นพลังของประเทศ

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
ฉบับที ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

นโยบายรัฐบาล/วาระแห่งชาติ

๒.การสร้างความตระหนักและ
พัฒนาการเรียนรู ด้ า้ น วทน.
ให้เป็ นสังคมฐานความรู ้

๓.การวิจยั พัฒนา และ
นวัตกรรม สร้างฐานความรู ้
และเพิมผลิตภาพของประเทศ

วท ๑. กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วท ๒. ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
และนวัตกรรมทีได้รบั การเสริ มสร้างขีดความ รวมทังเด็กและเยาวชนมีความรู ้
สามารถโดยการศึกษา/อบรม สามารถนํา
ความเข้าใจและทัศนคติทดีี ตอ่
ความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ในการวิจยั พัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรื อการปฏิบตั งิ านด้าน
และนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้

วท ๓. การวิจยั พัฒนา และ
นวัตกรรมสามารถนําไป
เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้
ในภาคการผลิต เกษตร บริ การ
และภาคสังคม/ชุมชน

๔.การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบ
สนับสนุ นการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมให้
เพียงพอ รวมทังพัฒนานโยบายการบริ หาร
จัดการด้าน วทน. ให้มปี ระสิทธิภาพและ
ทันสมัย

๕.การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และมีการนําผลงานวิจยั
พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้
ในการเพิมผลผลิตเชิงพาณิชย์
และการ บริ การสังคม

วท ๔. ภาคการผลิตและบริ การใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพืนฐานในการยกระดับคุณภาพ วท ๕. ผูป้ ระกอบการและชุมชน
ได้นําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์และการบริ การให้ได้มาตรฐาน
รวมทังการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพืนฐาน ทางเศรษฐกิจและสังคม
ระบบสนับสนุ น และการบริ หารจัดการทีมี
คุณภาพให้เพียงพอ

๖.การพัฒนาและส่งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศเพือสนับสนุ น
การพัฒนาประเทศและการ
บริ หารจัดการการเปลียนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติ

๗. การพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
ด้าน วทน.

วท ๖. ภาคการผลิต บริ การ และ
ชุมชนได้นําเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ ไปใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม
สิงแวดล้อม และบริ หารจัดการ
ภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล

วท ๗. ภาคเศรษฐกิจ
และสังคมใช้ประโยชน์
จาก วทน. เพือรองรับ
การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ วท.

เป้าประสงค์/
เป้าหมาย
บริการ วท.

แผนกลยุ ทธ์ สป.วท. ฉบับที ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

ระดับ สป.วท.

การพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑.หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการ
ประสานงานและการบริ หารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทีมีเอกภาพ

 การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๒ .กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ได้รบั การเสริ มสร้างความสามารถโดยการศึกษา
เพือพัฒนาเป็ นฐานนักวิจยั / นักวิจยั ในสาขาวิชา
ทีเป็ นความต้องการของประเทศ

กลยุทธ์

กลยุทธ์

ผลผลิต – ผลลัพธ์

ผลผลิต – ผลลัพธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

การส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก
และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
สป.วท.

 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทีตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

๓.กลุม่ เป้าหมายมีทศั นคติทดีี ตอ่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

๔. ผูป้ ระกอบการและชุมชนได้นําเทคโนโลยี
ไปใช้เพิมมูลค่า ลดรายจ่าย เพิมรายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวติ

กลยุทธ์

กลยุทธ์

ผลผลิต – ผลลัพธ์

ผลผลิต – ผลลัพธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

เป้าประสงค์
/เป้าหมาย
บริการ
สป.วท.

1
ที่มา : สน.สป.วท.

แผนภาพ ๒ กรอบแผนปฏิบ ัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ สป.วท. (ตามระบบ E-budgeting)
วิส ัยท ัศน์: “เป็นองค์กรนําในการบริหารจ ัดการเพือพ ัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนว ัตกรรม”
พ ันธกิจ ๑) เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทํายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัต ริ าชการของกระทรวง
๒) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน การพัฒนากําลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจย
ั และพัฒนา การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน รวมทังการสร ้างความตระหนักด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๓) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการของหน่วยงานในสัง กัดของกระทรวง รวมทังสร ้างระบบการบริหารจัดการทีดี
๔) บริหารทรัพยากรของกระทรวงให ้เกิดความประหยัด คุ ้มค่า รวมทังพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทีเกียวข ้องให ้ทันสมัย
๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือใช ้ในการบริหาร การบริการ และการเชือมโยงข ้อมูล วทน.
๖) กําหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด ้าน วทน. ในกรอบภารกิจของกระทรวง
ค่านิยม “มุ่งผลส ัมฤทธิ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ ร ักใคร่ส าม ัคคี”
ประเด็ นยุทธศาสตร ์ที ๑ : การพั ฒนาการบริหารจัดการด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป้าประสงค ์ที ๑ : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและ
การบริหารจัดการด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที มีเอกภาพ
KPI ๑.๑ ร ้อยละของนโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข ้อบังคับ
นํ าไปใช ้ประโยชน์และปฏิบต
ั ไิ ด ้จริง (ร ้อยละ ๘๐)
*KPI ๑.๒ ร ้อยละความสําเร็จของการพั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได ้ตาม
เป้ าหมาย (ร ้อยละ ๘๐)
KPI ๑.๓ ร ้อยละความสําเร็จของการก่อสร ้างอาคารพั ฒนาวัสดุอ ้างอิงรับรองด ้าน
มาตรวิทยาเคมี (ร ้อยละ ๖๒) / มว.
KPI ๑.๔ ร ้อยละความสําเร็จในการสร ้างและพัฒนาดาวเทียมสํารวจโลกดวงที ๒
(ร ้อยละ ๓๐) / สทอภ.
กลยุทธ์: ๑. พั ฒนากลไกการบริหารจัดการเพือการประสานเชือมโยงทีมี
เอกภาพกับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน ทั งในและต่างประเทศ
ให ้มีประสิทธิภาพ
๒. พั ฒนาระบบสารสนเทศและฐานข ้อมูลเพือใช ้ในการบริหาร และเป็ น
ช่องทางการเข ้าถึงแหล่งข ้อมูลและงานบริการด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวง
ผลผลิต : ข ้อเสนอแนะด ้านนโยบายและแผน

ประเด็ นยุทธศาสตร ์ที ๒ : การพั ฒนากําลั งคน
ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประเด็ นยุทธศาสตร์ท ี ๓ : การส่งเสริมให ้เกิด
ความตระหนั กและสนับสนุนการสร ้างองค์ความรู ้
ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประเด็ นยุทธศาสตร ์ที ๔ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทีตอบสนองความต ้องการของกลุ่มเป้ าหมาย

เป้าประสงค ์ที ๒ : กําลังคนด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมได ้รับการเสริมสร ้างความสามารถโดยการศึกษา
เพือพั ฒนาเป็ นฐานนั กวิจย
ั /นักวิจย
ั ในสาขาวิชาทีเป็ นความ
ต ้องการของประเทศ

เป้าประสงค ์ที ๓ : กลุม
่ เป้ าหมายมีทัศนคติทีดีตอ
่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เป้าประสงค ์ที ๔ : ผู ้ประกอบการและชุม ชนได ้นํ า
เทคโนโลยีไปใช ้เพิมมูลค่า ลดรายจ่าย เพิมรายได ้และ
พั ฒนาคุณภาพชีวต
ิ

*KPI ๒.๑ ร ้อยละของผู ้ได ้รับการสนั บสนุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีจบ
การศึกษาและทํ า งานตรงตามสาขาวิชา (ร ้อยละ ๘๕)

*KPI ๓.๒ จํานวนผู ้ได ้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงาน
ดีเด่นด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๗ คน)

KPI ๒.๒ ร ้อยละของนั กเรียนในโครงการสนั บสนุนการจัดตัง
ห ้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากั บดูแลของ
มหาวิทยาลัย เข ้าศึกษาต่อในคณะวิชาทีเกียวข ้องด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร ้อยละ ๘๕)
กลยุทธ์: สนั บสนุนกําลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมให ้มีทักษะการวิเคราะห์ วิจย
ั ทุก ระดับ
โครงการระด ับผลผลิต :
๑. โครงการสนับสนุนนัก เรียนทุนรัฐบาลทางด ้าน ว. และ ท.
(พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๕๖)

ก ิจกรรม ๑ : การจัดทํ านโยบายและแผนของกระทรวงรวมทั งการติดตามผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

๒. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด ้าน ว. และ ท. ระยะที ๓

ก ิจกรรม ๒ : การบริหารจัดการและการบริการข ้อมูลสารสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด ้าน ว. และ ท. ระยะที ๓+

ก ิจกรรม ๓ : การจัดตังสํานักงานทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปั กกิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

**กิจกรรม : ๑. จัดส่งนัก เรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่า งประเทศ

โครงการระด ับผลผลิต : ๑. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภม
ู ภ
ิ าค)
ก ิจกรรม ๔ : การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
ก ิจกรรม ๕ : การจัดตังและดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
โครงการระด ับผลผลิต : ๒. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจําภูมภ
ิ าค (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)
ก ิจกรรม ๖ : การประสานงานและผลักดันเพือให ้มีการนํ าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนั บสนุนการพั ฒนาจังหวัด/
กลุม
่ จังหวัด
โครงการระด ับผลผลิต : ๓. โครงการก่อสร ้างอาคารพั ฒนาวัสดุอ ้างอิงรับรอง
ด ้านมาตรวิทยาเคมี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
ก ิจกรรม ๗ : การก่อสร ้างอาคารพั ฒนาวัสดุอ ้างอิงรับรองด ้านมาตรวิทยาเคมี
โครงการระด ับผลผลิต : ๔. โครงการพั ฒนาระบบดาวเทียมสํา รวจโลกดวงที ๒
ของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ก ิจกรรม ๘ : การพั ฒนาระบบดาวเทียมสํา รวจโลก
หน่วยงานร ับผิดชอบ : สน. กพ. นก. ตร. สปคร. สม. ศท.
สบ. สส. ปว.(วต.) ปว.(บซ.) มว. สทอภ.

(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๖๒)
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๖)
๒. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ
โครงการระด ับผลผลิต :
๔. โครงการสนับสนุนการจัด ตังห ้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗)
กิจกรรม : ๓. การสนับสนุนการจัดหลักสู ตรการศึกษาระดับ
ม.ปลาย ในหลักสูตรเฉพาะ สําหรับผู ้มีความสามารถ
พิเศษด ้าน ว. และ ท.
๕. โครงการสนับสนุนการจัด ตังห ้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การกํากับดูแลของมหาวิทยาลั ย ระยะที ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕)
กิจกรรม : ๔. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับ
ม. ปลายในหลักสูตรเฉพาะ สําหรับผู ้มีความสามารถ
พิเศษด ้าน ว. และ ท. (ระยะที ๒)
๖. โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจั ยและพัฒนาด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที ๒) (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
กิจกรรม : ๕ สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ด ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร ะดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษา
ในประเทศ

*KPI ๓.๑ จํานวนผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๑,๐๘๐,๘๐๐ คน)

กลยุทธ์: ๑. ส่งเสริมให ้กลุ่มเป้ าหมายมีสว่ นร่ว มใน
กิจกรรมด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพือให ้เกิดทั ศนคติและความตระหนั กด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๒. เสริมสร ้างความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือการเรียนรู ้ของ
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผลผลิต : การให ้บริการเผยแพร่ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ก ิจกรรม ๑ : การเผยแพร่ความรู ้ด ้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ก ิจกรรม ๒ : การบริการความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ก ิจกรรม ๓ : การพั ฒนาศักยภาพครู
วิทยาศาสตร์ด ้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
หน่วยงานร ับผิดชอบ : สส. สบ. ศท.

*KPI ๔.๑ จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน
ทีใช ้ผลงานวิจัยและพั ฒนา (๑๒๔ ราย)
KPI ๔.๒ จํานวนชุมชนที สป.วท. สนั บสนุนให ้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (๑๗๐ ชุมชน)
กลยุทธ์: สนั บสนุนให ้ผู ้ประกอบการและชุมชนใช ้ วทน.
เพือปรับปรุงการผลิตและบริการและสร ้างเสริมคุณภาพ
ชีวต
ิ
ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก ิจกรรม ๑ : การบริหารจัดการให ้เกิดนวัตกรรม
และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก ิจกรรม ๒ : สร ้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก ิจกรรม ๓ : การพั ฒนาเทคโนโลยีไทยเพือ
เพิมศักยภาพในการแข่งขัน
ก ิจกรรม ๔ : การขยายหมูบ
่ ้านแม่ขา่ ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการระด ับผลผลิต : ๑. โครงการรากฟั นเทียม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว เนืองใน
โอกาสพระราชพิธม
ี หามงคลเฉลมิพ ระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธั นวาคม ๒๕๕๔ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ก ิจกรรม ๕ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
รากฟั นเทียม
โครงการระด ับผลผลิต : ๒. โครงการพั ฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าจากชีว มวลเพือสร ้าง
ต ้นแบบโรงไฟฟ้ าชุมชนขนาด ๑ เมกกะวัตต์
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖)
ก ิจกรรม ๖ : ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้ า จากชีว มวล
หน่วยงานร ับผิดชอบ : สส.

หน่วยงานร ับผิดชอบ : สน.

รวมทงสิ
ั น ๓ ผลผลิต และ ๑๒ โครงการระดับผลผลิต ๒๖ กิจกรรม
หมายเหตุ : * คือ ตัวชีวัดกระทรวง ที สป.วท. ร่ว มรับผิดชอบ
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** แต่ละโครงการมี ๒ กิจกรรม ซึงชือเหมือนกัน ดังนั น ๓ โครงการ จึงมีกจิ กรรมรวม ๖ กิจกรรม

ที่มา : สน.สป.วท.

แผนภาพ ๓ กรอบแผนปฏิบ ัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ สป.วท.

(ภายหล ังการพิจารณาของวุฒส
ิ ภา/๓ – ๔ ก.ย. ๕๕ : ๒,๖๑๕.๐๕๓๖ ล้านบาท)
วิส ัยท ัศน์: “เป็นองค์กรนําในการบริหารจ ัดการเพือพ ัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนว ัตกรรม”

พ ันธกิจ ๑) เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทํายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัต ริ าชการของกระทรวง
๒) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน การพัฒนากําลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจย
ั และพัฒนา การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน รวมทังการสร ้างความตระหนักด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๓) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการของหน่วยงานในสัง กัดของกระทรวง รวมทังสร ้างระบบการบริหารจัดการทีดี
๔) บริหารทรัพยากรของกระทรวงให ้เกิดความประหยัด คุ ้มค่า รวมทังพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทีเกียวข ้องให ้ทันสมัย
๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือใช ้ในการบริหาร การบริการ และการเชือมโยงข ้อมูล วทน.
๖) กําหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด ้าน วทน. ในกรอบภารกิจของกระทรวง
ค่านิยม “มุ่งผลส ัมฤทธิ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ ร ักใคร่ส าม ัคคี”
ประเด็ นยุทธศาสตร ์ที ๑ : การพั ฒนาการบริหารจัดการด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป้าประสงค ์ที ๑ : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและ
การบริหารจัดการด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที มีเอกภาพ
KPI ๑.๑ ร ้อยละของนโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข ้อบังคับ
นํ าไปใช ้ประโยชน์และปฏิบต
ั ไิ ด ้จริง (ร ้อยละ ๘๐)
*KPI ๑.๒ ร ้อยละความสําเร็จของการพั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได ้ตาม
เป้ าหมาย (ร ้อยละ ๘๐)
KPI ๑.๓ ร ้อยละความสําเร็จของการก่อสร ้างอาคารพั ฒนาวัสดุอ ้างอิงรับรองด ้าน
มาตรวิทยาเคมี (ร ้อยละ ๑๘) / มว.
KPI ๑.๔ ร ้อยละความสําเร็จในการศึกษาความเหมาะสมและจัดทําแผนธุรกิจ
โครงการ (ร ้อยละ ๑๐๐) / สทอภ.
กลยุทธ์: ๑. พั ฒนากลไกการบริหารจัดการเพือการประสานเชือมโยงทีมี
เอกภาพกับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน ทั งในและต่างประเทศ
ให ้มีประสิทธิภาพ
๒. พั ฒนาระบบสารสนเทศและฐานข ้อมูลเพือใช ้ในการบริหาร และเป็ น
ช่องทางการเข ้าถึงแหล่งข ้อมูลและงานบริการด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวง
ผลผลิต : ข ้อเสนอแนะด ้านนโยบายและแผน (๑๙๘.๖๑๘๕ ล ้านบาท)

ประเด็ นยุทธศาสตร ์ที ๒ : การพั ฒนากําลั งคน
ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประเด็ นยุทธศาสตร์ท ี ๓ : การส่งเสริมให ้เกิด
ความตระหนั กและสนับสนุนการสร ้างองค์ความรู ้
ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประเด็ นยุทธศาสตร ์ที ๔ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทีตอบสนองความต ้องการของกลุ่มเป้ าหมาย

เป้าประสงค ์ที ๒ : กําลังคนด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมได ้รับการเสริมสร ้างความสามารถโดยการศึกษา
เพือพั ฒนาเป็ นฐานนั กวิจย
ั /นักวิจย
ั ในสาขาวิชาทีเป็ นความ
ต ้องการของประเทศ

เป้าประสงค ์ที ๓ : กลุม
่ เป้ าหมายมีทัศนคติทีดีตอ
่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เป้าประสงค ์ที ๔ : ผู ้ประกอบการและชุม ชนได ้นํ า
เทคโนโลยีไปใช ้เพิมมูลค่า ลดรายจ่าย เพิมรายได ้และ
พั ฒนาคุณภาพชีวต
ิ

*KPI ๒.๑ ร ้อยละของผู ้ได ้รับการสนั บสนุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีจบ
การศึกษาและทํ า งานตรงตามสาขาวิชา (ร ้อยละ ๘๕)
KPI ๒.๒ ร ้อยละของนั กเรียนในโครงการสนั บสนุนการจัดตัง
ห ้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากั บดูแลของ
มหาวิทยาลัย เข ้าศึกษาต่อในคณะวิชาทีเกียวข ้องด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร ้อยละ ๘๕)
กลยุทธ์: สนั บสนุนกําลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมให ้มีทักษะการวิเคราะห์ วิจย
ั ทุก ระดับ
โครงการระด ับผลผลิต :
๑. โครงการสนับสนุนนัก เรียนทุนรัฐบาลทางด ้าน ว. และ ท.
(พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๕๖) (๒๔.๐๐๐๐ ล ้านบาท)

กิจกรรม ๑ : การจัดทํานโยบายและแผนของกระทรวงรวมทังการติดตามผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกั ด (๑๔๕.๔๔๙๓ ล ้านบาท)

๒. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด ้าน ว. และ ท. ระยะที ๓

กิจกรรม ๒ : การบริหารจัดการและการบริการข ้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๔.๓๙๔๒ ล ้านบาท)

๓. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด ้าน ว. และ ท. ระยะที ๓+

กิจกรรม ๓ : การจัดตั งสํานัก งานทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปั กกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (๓๘.๗๗๕๐ ล ้านบาท)

(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๖๒)(๑,๑๒๑.๑๐๐๐ ล ้านบาท)
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๖) (๓๒๕.๕๐๐๐ ล ้านบาท)
(รวม นร.ทุน 3 โครงการ ๑,๔๗๐. ๖๐๐๐ ล้านบาท)
**กิจกรรม : ๑. จัดส่งนัก เรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่า งประเทศ

โครงการระด ับผลผลิต : ๑. โครงการส่ งเสริมกิจการอุท ยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุ รกิจวิทยาศาสตร์ภูมภ
ิ าค) (๒๖๗.๐๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๔ : การส่งเสริมกิจการอุทยานวิท ยาศาสตร์ (๗.๐๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๕ : การจัด ตังและดําเนินงานอุทยานวิท ยาศาสตร์ (๒๖๐.๐๐๐๐ ล ้านบาท)

(๕.๒ + ๒๖.๐ +๒๔.๐ = ๕๕.๒๐๐๐ ล ้านบาท)

โครงการระด ับผลผลิต : ๒. โครงการศูน ย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมภ
ิ าค (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) (๓๓.๐๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๖ : การประสานงานและผลัก ดันเพือให ้มีการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

โครงการระด ับผลผลิต :
๔. โครงการสนับสนุนการจัด ตังห ้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗)
(๘๙.๐๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม : ๓. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับ

โครงการระด ับผลผลิต : ๓. โครงการก่อสร ้างอาคารพัฒนาวัสดุอ ้างอิงรับรองด ้านมาตรวิทยา
เคมี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) (๔๕.๐๔๘๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๗ : การก่อสร ้างอาคารพัฒนาวัสดุอ ้างอิงรับรองด ้านมาตรวิทยาเคมี
โครงการระด ับผลผลิต : ๔. โครงการระบบติดตาม เฝ้ าระวังทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทยด ้วยดาวเทียม ระยะที ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖)
(๖๗.๓๕๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๘ : การพัฒนาระบบติดตาม เฝ้ าระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยด ้วย
ดาวเทียม

หน่วยงานร ับผิดชอบ : สน. กพ. นก. ตร. สปคร. สม. ศท.
สบ. สอว. สส. ปว.(วต.) ปว.(บซ.) มว. สทอภ.

๖๑๑.๐๑๖๕ ล้านบาท (๒๓.๓๗%)

(๑๘.๘ + ๑.๐๙๕.๑ +๓๐๑.๕ = ๑,๔๑๕.๔๐๐๐ ล ้านบาท)
๒. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ

ม. ปลาย ในหลักสูตรเฉพาะ สําหรับผู ้มีความสามารถ
พิเศษด ้าน ว. และ ท.
๕. โครงการจัด ตังห ้องเรียนวิท ยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับ
ดูแลของมหาวิทยาลั ย ระยะที ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕)
(๗๑.๐๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม : ๔. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษา
ระดับ ม. ปลาย ในหลักสูตรเฉพาะ สําหรับ
ผู ้มีความสามารถพิเศษด ้าน ว. และ ท. (ระยะที ๒)

หน่วยงานร ับผิดชอบ : สน.

๑,๖๓๐.๖๐๐๐ ล้านบาท (๖๒.๓๕%)

*KPI ๓.๑ จํานวนผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๑,๐๗๕,๓๐๐ คน)
*KPI ๓.๒ จํานวนผู ้ได ้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงาน
ดีเด่นด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๗ คน)
กลยุทธ์: ๑. ส่งเสริมให ้กลุ่มเป้ าหมายมีสว่ นร่ว มใน
กิจกรรมด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพือให ้เกิดทั ศนคติและความตระหนั กด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๒. เสริมสร ้างความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือการเรียนรู ้ของ
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผลผลิต : การให ้บริการเผยแพร่ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๘๒.๑๓๒๕ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๑ : การเผยแพร่ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๕๗.๒๕๙๓ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๒ : การบริการความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๑๘.๘๗๓๒ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๓ : การพัฒนาศักยภาพครูวท
ิ ยาศาสตร์ด ้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๖.๐๐๐๐ ล ้านบาท)

หน่วยงานร ับผิดชอบ : สส. สบ. ศท.

๘๒.๑๓๒๕ ล้านบาท (๓.๑๔%)

*KPI ๔.๑ จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน
ทีใช ้ผลงานวิจัยและพั ฒนา (๗๔ ราย)
KPI ๔.๒ จํานวนชุมชนที สป.วท. สนั บสนุนให ้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (๑๖๐ ชุมชน)
กลยุทธ์: สนั บสนุนให ้ผู ้ประกอบการและชุมชนใช ้ วทน.
เพือปรับปรุงการผลิตและบริการและสร ้างเสริมคุณภาพ
ชีวต
ิ
ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (๒๐๘.๓๐๔๖ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๑ : การบริหารจัดการให ้เกิดนวั ตกรรมและ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (๕๐.๙๕๑๔ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๒ : สร ้างเครือ ข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (๗๔.๘๕๓๒ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๓ : การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพือเพิม
ศักยภาพในการแข่งขัน (๔๓.๗๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๔ : การขยายหมู่บ ้านแม่ขา่ ยวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (๓๘.๘๐๐๐ ล ้านบาท)
โครงการระด ับผลผลิต : ๑. โครงการรากฟั น เทียมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว เนืองในโอกาส
พระราชพิธม
ี หามงคล (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
(๕๓.๐๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๕ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีรากฟั นเทียม
โครงการระด ับผลผลิต : ๒. โครงการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวลเพือสร ้างต ้นแบบโรงไฟฟ้ า
ชุมชนขนาด ๑ เมกกะวัตต์ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖)
(๓๐.๐๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๖ : ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ า
จากชีวมวล

หน่วยงานร ับผิดชอบ : สส. สม.

๒๙๑.๓๐๔๖ ล้านบาท (๑๑.๑๔%)
รวมทงสิ
ั น ๓ ผลผลิต และ ๑๑ โครงการระดับผลผลิต ๒๕ กิจกรรม
หมายเหตุ : * คือ ตัวชีวัดกระทรวง ที สป.วท. ร่ว มรับผิดชอบ
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** แต่ละโครงการมี ๒ กิจกรรม ซึงชือเหมือนกัน ดังนั น ๓ โครงการ จึงมีกจิ กรรมรวม ๖ กิจกรรม

ที่มา : สน.สป.วท.

แผนภาพ ๔ ความเชือมโยงผลผลิต กิจกรรมหล ัก และรายการ ของสําน ักงานปล ัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี งบประมาณ๒๕๕๖
ประเด็ นยุทธศาสตร ์ที ๑ : การพั ฒนาการบริหารจัดการด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : ข ้อเสนอแนะด ้านนโยบายและแผน (

๑๙๘.๖๑๘๕

ล ้านบาท)

กิจกรรม ๑ : การจัดทํ านโยบายและแผนของกระทรวงรวมทังการติดตามผลการดํ าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
(๑๔๕.๔๔๙๓ ล ้านบาท)
งบดําเนินงาน (

9.3000

ล ้านบาท)

2.
3.

การจัดทํ าแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของ วท.และ สป.วท.(
การพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต ้การบริหารจั ดการบ ้านเมืองทีดี (

งบอุดหนุน (

2.3000 ล ้านบาท)

1. การดําเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3.0000 ล ้านบาท)
32.0995 ล ้านบาท)

(๕๗.2593 ล ้านบาท)

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด ้าน ว. และ ท. ระยะที ๓

3. การดําเนินภารกิจในต่างประเทศของสํานักงานทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีประจําสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรัสเซลส์

8.0000 ล ้านบาท)

5. การจัดงานพิธเี ปิ ดพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้าเจ ้าอยู่หวั (2.0000 ล ้านบาท)
79.4592 ล ้านบาท)

งบดําเนินงาน (ค่า ตอบแทน, ค่าใช ้สอยทัวไป, ค่าวัสดุ,แล่ะค่าสาธารณู ปโภค)

21.5906 ล ้านบาท

กิจกรรม ๒ : การบริหารจัดการและการบริการข ้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๔.๓๙๔๒ ล ้านบาท)
งบดําเนินงาน (

14.3942

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการบริหารจัดการและบริการข ้อมูลสารสนเทศ
(

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด ้าน ว. และ ท. ระยะที ๓+

2.

การดําเนินงานอาสาสมั ครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (

(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๖)(๓๒๕.๕๐๐๐ ล ้านบาท)

3.

การสร ้างความรู ้และความตระหนักด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (

(รวม นร.ทุน

3 โครงการ ๑,๔๗๐. ๖๐๐๐ ล้านบาท)

กิจกรรม ๓ : การจัดตังสํ านักงานทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจํ าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ

งบรายจ่ายอืน (

38.7750 ล ้านบาท)

1. การจัดตังสํา นักงานทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงปั กกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(

การจัดงานสัปดาห์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (

งบอุดหนุน (

1.

(๕.๒ + ๒๖.๐ +๒๔.๐ = ๕๕.๒๐๐๐ ล ้านบาท)

กิจกรรม : ๓. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับ ม. ปลาย ในหลักสูตร
เฉพาะ สํ าหรับผู ้มีความสามารถพิเศษด ้าน ว. และ ท.

3.0000 ล ้านบาท)

3.

การอุดหนุนสถาบั นการศึกษาในภูมภ
ิ าคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯเพือจัดงาน

4.

การอุดหนุนสถาบั นการศึกษาในภูมภ
ิ าคเพือดําเนิน งานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์แ ละ

งบบุคลากร (

8.0000 ล ้านบาท)

3.0000 ล ้านบาท)

(

12.1123 ล ้านบาท)

(๑๘.8732 ล ้านบาท)
งบดําเนินงาน (

1๒.7970 ล ้านบาท)

1. การพัฒนาศูนย์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (STKC)(14.7970 ล ้านบาท)

หน่วยงานร ับผิดชอบ : สน.

๑,๖๓๐.๖๐๐๐ ล้านบาท (๖๒.๓๕ %)

งบดําเนินงาน (วัสดุสาํ นักงาน) (
งบบุคลากร (

0.2000 ล ้านบาท)

โครงการระด ับผลผลิต : ๑. โครงการส่ งเสริมกิจการอุท ยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุ รกิจวิทยาศาสตร์ภูมภ
ิ าค) (๒๖๗.๐๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๔ : การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (๗.๐๐๐๐ ล ้านบาท) (งบอุดหนุน)
กิจกรรม ๕ : การจัดตังและดํ าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (๒๖๐.๐๐๐๐ ล ้านบาท) (งบอุดหนุน+งบรายจ่ายอืน)
โครงการระด ับผลผลิต : ๒. โครงการศูน ย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมภ
ิ าค (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)(๓๓.๐๐๐๐ ล ้านบาท)
กิจกรรม ๖ : การประสานงานและผลักดันเพือให ้มีการนํ าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการ

5.8762 ล ้านบาท)

.0000 ล ้านบาท)

งบรายจ่ายอืน (๖

1. การเสริมสร ้างศักยภาพครูด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโรงเรีย นทัวประเทศ
.0000 ล ้านบาท)

(๖

หน่วยงานร ับผิดชอบ : สส. สบ. ศท.
๘๒.๑๓๒๕ ล้านบาท (๓.๑๔%)

ล ้านบาท)

2.0000 ล ้านบาท)

การส่งเสริมสิงประดิษฐ์คด
ิ ค ้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสเู่ ชิงพาณิ ชย์ (

งบอุดหนุน (

5.0000 ล ้านบาท)

5.5250 ล ้านบาท)

กิจกรรม ๒ : สร ้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(๗๔.๘๕๓๒ ล ้านบาท)

13.2000 ล ้านบาท)
1. การดํ าเนินงานคลีนคิ เทคโนโลยี (13.2000 ล ้านบาท)
งบอุดหนุน (61.6532 ล ้านบาท)
1. การอุดหนุนสถาบันการศึกษาเพือดําเนินงานคลินกิ เทคโนโลยี (61.6532 ล ้านบาท)

งบดําเนินงาน (

6.2000 ล ้านบาท)
1. การศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด ้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือการสร ้างสรรค์คณุ ค่า
(6.2000 ล ้านบาท)
งบอุดหนุน (37.5000 ล ้านบาท)
1. อุดหนุนการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด ้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือการสร ้างสรรค์
คุณค่า (30.0000 ล ้านบาท)
2. การพัฒนาสินค ้าเทคโนโลยีเพือทดแทนการนําเข ้าและเพิมศักยภาในการแข่งขัน
(7.5000 ล ้านบาท)
กิจกรรม ๔ : การขยายหมู่บ ้านแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๓๘.๘๐๐๐ ล ้านบาท)

งบอุดหนุน (

1.

10.8000

ล ้านบาท)

การดําเนินงานหมูบ
่ ้านแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (

10.8000

ล ้านบาท)

28.0000 ล ้านบาท)

การพัฒนาหมูบ
่ ้านแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (

28.0000 ล ้านบาท)

โครงการระด ับผลผลิต :
๑.โครงการรากฟั นเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว
เนืองในโอกาสพระราชพิธม
ี หามงคล (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
(๕๓.๐๐๐๐ ล ้านบาท) (งบอุดหนุน)
กิจกรรม ๕ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีรากฟันเทียม

โครงการระด ับผลผลิต :
เพือสร ้างต ้นแบบโรงไฟฟ้ าชุมชนขนาด ๑ เมกกะวั ตต์
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖) (๓๐.๐๐๐๐ ล ้านบาท) (งบอุดหนุน)

กิจกรรม ๗ : การก่อสร ้างอาคารพัฒนาวัสดุอ ้างอิงรับรองด ้านมาตรวิทยาเคมี (งบลงทุน)

กิจกรรม ๖ : ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าจากชีวมวล

โครงการระด ับผลผลิต : ๔. โครงการระบบติดตาม เฝ้ าระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไทยด ้วยดาวเทียม ระยะที ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖)(๖๗.๓๕๐๐ ล ้านบาท)

๖๑๑.๐๑๖๕ ล้านบาท (๒๓.๓๗%)

26.0000

ภาคอุตสาหกรรม (

๒. โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวล

โครงการระด ับผลผลิต : ๓. โครงการก่อสร ้างอาคารพัฒนาวัสดุอ ้างอิงรับรองด ้านมาตรวิทยา
เคมี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)(๔๕.๐๔๘๐๐ ล ้านบาท)

หน่วยงานร ับผิดชอบ : สน. กพ. นก. ตร. สปคร. สม. ศท.
สบ. สอว. ปว.(วต.) ปว.(บซ.) มว. สทอภ.

3.

1.

กิจกรรม ๓ : การพัฒนาศักยภาพครูวท
ิ ยาศาสตร์ด ้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (งบดํ าเนินงาน)

กิจกรรม ๘ : การพัฒนาระบบติดตาม เฝ้ าระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยด ้วยดาวเทียม (งบอุดหนุน)

การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากต่างประเทศเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให ้แก่

งบดําเนินงาน (

และนวัตกรรม (๖.๐๐๐๐ ล ้านบาท)

38.7750 ล ้านบาท)

2.

งบดําเนินงาน (

กิจกรรม ๒ : การบริการความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กิจกรรม : ๔. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับ ม. ปลาย ในหลักสูตร
เฉพาะ สํ าหรับผู ้มีความสามารถพิเศษด ้าน ว. และ ท. (ระยะที ๒)

ล ้านบาท)

การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของเทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย

กิจกรรม ๓ : การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพือเพิมศักยภาพในการแข่งขัน
(43.7000 ล ้านบาท)

1.2720 ล ้านบาท)

งบดําเนินงาน (ค่า ตอบแทน, ค่าใช ้สอยทัวไป, ค่าวัสดุ,แล่ะค่าสาธารณู ปโภค)

๕. โครงการจัดตังห ้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับ ดูแล

33.0000

1.

1. ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCTT) (0.5250 ล ้านบาท)
2. การพัฒนาประดิษฐกรรมเพือชนบท (5.0000 ล ้านบาท)
งบบุคลากร (8.8881 ล ้านบาท)
งบดําเนินงาน (ค่า ตอบแทน, ค่าใช ้สอยทัวไป, ค่าวัสดุ,แล่ะค่าสาธารณู ปโภค) (3.5383 ล ้านบาท)

0.2000 ล ้านบาท)

เทคโนโลยี (

การกํากับดูแลของมหาวิทยาลั ย (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗)
(๘๙.๐๐๐๐ ล ้านบาท) (งบอุดหนุน)

5.5000 ล ้านบาท)

การดําเนินงานของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคม

สัปดาห์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (

๔. โครงการสนับสนุนการจัดตังห ้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย

1.1750 ล ้านบาท)

14.2000 ล ้านบาท)

วิชาการและวิชาชีพด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (

โครงการระด ับผลผลิต :

(๕๐.๙๕๑๔ ล ้านบาท)

(

23.0000 ล ้านบาท)

การดํ าเนิน งานของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(

2.

๒. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ

14.3942 ล ้านบาท)

กรุงปั กกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (๓๘.๗๗๕๐ ล ้านบาท)

ล ้านบาท)

1.

ของมหาวิทยาลัย ระยะที ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕)
(๗๑.๐๐๐๐ ล ้านบาท) (งบอุดหนุน)

ล ้านบาท)

29.6750

๒๐๘.๓๐๔๖ ล ้านบาท)

กิจกรรม ๑ : การบริหารจัดการให ้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
งบดําเนินงาน (

(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๖๒)(๑,๑๒๑.๑๐๐๐ ล ้านบาท)

6.0995 ล ้านบาท)

4. การดําเนินภารกิจในต่างประเทศของสํานักงานทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน

งบบุคลากร (

งบดําเนินงาน (

(๑๘.๘ + ๑,๐๙๕.๑ +๓๐๑.๕ = ๑,๔๑๕.๔๐๐๐ ล ้านบาท)

2. การบูรณาการความร่วมมือด ้าน วทน. กับประเทศในอาเซียน (2.0000 ล ้านบาท)

(

กิจกรรม ๑ : การเผยแพร่ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

**กิจกรรม : ๑. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

1. การเจรจาและประชุมนานาชาติ (14.0000 ล ้านบาท)

(

๓.

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (

๘๒.๑๓๒๕

โครงการสนับสนุนนั กเรียนทุนรัฐบาลทางด ้าน ว. และ ท.
(พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๕๖)(๒๔.๐๐๐๐ ล ้านบาท)

0.7000 ล ้านบาท)

3.0000 ล ้านบาท)

งบรายจ่ายอืน (

1.

ประเด็ นยุทธศาสตร ์ที ๔ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทีตอบสนองความต ้องการของกลุ่มเป้ าหมาย

ผลผลิต : การให ้บริการเผยแพร่ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (
ล ้านบาท)

โครงการระด ับผลผลิต :

๒.

1. การบูรณาการงานด ้าน วทน.กับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (6.3000 ล ้านบาท)

ประเด็ นยุทธศาสตร์ท ี ๓ : การส่งเสริมให ้เกิด
ความตระหนั กและสนับสนุนการสร ้างองค์ความรู ้
ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประเด็ นยุทธศาสตร ์ที ๒ : การพั ฒนากําลั งคน
ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สส. สม.

รวมทงสิ
ั น ๓ ผลผลิต และ ๑๑ โครงการระดับผลผลิต ๒๕ กิจกรรม

๒๙๑.๓๐๔๖ ล้านบาท (๑๑.๑๔%)

หมายเหตุ : * คือ ตัวชีวัดกระทรวง ที สป.วท. ร่ว มรับผิดชอบ
** แต่ละโครงการมี ๒ กิจกรรม ซึงชือเหมือนกัน ดังนั น ๓ โครงการ จึงมีกจิ กรรมรวม ๖ กิจกรรม
ทีมา : สํ านักนโยบายและยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

แผนภาพ ๕ ความเชือมโยงยุทธศาสตร์จ ัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๖ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณของสําน ักงานปล ัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2,615.0536 ล้านบาท)
1. ยุทธศาสตร์การ

6. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจ ัย และนว ัตกรรม

งบประมาณ

เป้าหมายการให้บริการ สป.วท.

เป้าหมายการให้บริการ วท.

ยุทธศาสตร์จ ัดสรรงบ 2556

สร้างรากฐานการ
พ ัฒนาทีสมดุลสู ่
ส ังคม

1.6 แผนงาน
ฟื นฟู
ความส ัมพ ันธ์และ
พ ัฒนาความ
ร่วมมอ
ื ก ับประเทศ
ในภูมภ
ิ าค

เป้าหมายที
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ภาคเศรษฐก ิจและ
ส ังคมใช้ประโยชน์
จาก วทน. เพือ
รองร ับการเข้าร่ว ม
ประชาคม
เศรษฐก ิจอาเซียน

6.2 การส่งเสริมและสน ับสนุน

6.1 การพ ัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนว ัตกรรม
6.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู ้

6.1.2 ส่งเสริม

และความคิดสร้างสรรค์
ของเยาวชน สน ับสนุนให้
มีแหล่งความรูส
้ าธารณะ
ทางวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี และเพิม
โอกาสในการเข้า ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผา่ นเครือ ข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การผลิต บุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เป้าหมายที

2

ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
รวมทงเด็
ั กและเยาวชน มี
ความรู ้ ความเข้าใจ และ
ท ัศนคต ิทีดีตอ
่
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
และนว ัตกรรม

เป้าหมายที

1

กําล ังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนว ัตกรรม ทีได้ร ับ
การเสริมสร้างขีดความ สามารถ
โดยการศ ึกษา/อบรม สามารถนํ า
ความรูไ้ ปประยุกต ์ใช้ในการวิจ ัย
พ ัฒนาและนว ัตกรรมหรือการ
ปฏิบ ัต ิงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนว ัตกรรมได้

6.1.3 สน ับสนุน
ภาคเอกชนและ
ชุมชนในการพ ัฒนา
ขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี วิจ ัย
และนว ัตกรรม
ร่วมก ับภาคร ัฐ

เป้าหมายที

5

ผูป
้ ระกอบการและ
ชุมชนได้นําเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐก ิจและส ังคม

6.1.5 ส่งเสริมการใช้

พืนฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจ ัย และ
นว ัตกรรม ให้สอดคล้อ งก ับ
ความต้องการของ
ภาคการผลิตและบริการ

ข้อมูลเทคโนโลยี
อวกาศและ
ภูมส
ิ ารสนเทศในการ
บริหารจ ัดการ
ทร ัพยากรธรรมชาติ
การวางแผนด้าน
การเกษตรและการ
ป้องก ันแก้ไขปัญหาภ ัย
พิบ ัติ

เป้าหมายที

4

ภาคการผลิตและบร ิการ ใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพืนฐานในการยกระด ับ
คุณภาพ ผลิตภ ัณฑ์และการบร ิการให้
ได้มาตรฐาน รวมทงั การพ ัฒนา
นโยบาย โครงสร้างพืนฐาน ระบบ
สน ับสนุนและการบร ิหารจ ัดการทีมี
คุณภาพให้เพียงพอ

เป้าหมายที 3

เป้าหมายที 2

เป้าหมายที 4

เป้าหมายที 1

กลุม
่ เป้าหมายมีท ัศนคติ
ทีดีตอ
่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นว ัตกรรม

กําล ังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนว ัตกรรม
ได้ร ับการเสริมสร้าง
ความสามารถโดยการศึกษา
เพือพ ัฒนาเป็นฐาน น ักวิจ ัย/
น ักวิจ ัย ในสาขาวิชาทีเป็น
ความต้องการของประเทศ

ผูป
้ ระกอบการและขุม
ชนได้นาํ เทคโนโลยีไ ป
ใช้เพิมมูลค่าลด
รายจ่าย เพิมรายได้
และพ ัฒนาคุณ ภาพ
ชีวต
ิ

หน่วยงานภาคร ัฐและเอกชนมี
กลไกการประสานงานและการ
บริหารจ ัดการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนว ัตกรรมทีมี
เอกภาพ

๘๒.๑๓๒๕ ลานบาท
(๓.๑๔%)

๑,๖๓๐.๖๐๐๐ ลานบาท
(๖๒.๓๕ %)

การวิจ ัย

6.1.4 พ ัฒนาโครงสร้าง

เป้าหมายที

6.2.1 สน ับสนุนการวิจ ัยและ
พ ัฒนาเพือสร้างทุนปัญญาของ
ชาติ พ ัฒนามหาวิทยาล ัยให้มง
ุ่
สูก
่ ารเป็นมหาวิทยาล ัยระด ับ
โลก สร้างความร่วมมือระหว่าง
น ักวิจ ัยและสถาบ ันวิจ ัยทงใน
ั
ระด ับประเทศและในระด บ
ั
ภูมภ
ิ าค พ ัฒนากลไก
สิงอํานวยความสะดวก
บุคลากร เพือสน ับสนุนการ
ลงทุนด้านวิจ ัย พ ัฒนา
นว ัตกรรม และสร้าง
องค์ความรู ้

6

ภาคการผลิต บริการ และ
ชุมชนได้นําเทคโนโลยี
อวกาศและภูม ิสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐก ิจ ส ังคม
สิงแวดล้อม และบริหาร
จ ัดการภ ัยธรรมชาต ิอย่างมี
ประสิทธิผล

3

เป้าหมายที
การวิจ ัย พ ัฒนา และ
นว ัตกรรมสามารถนํ าไป
เผยแพร่ และประยุกต ์
ใช้ได้ในภาคการผลิต
เกษตร บริการ และภาค
ส ังคม/ชุมชน

งปม. สป. = 2,502.6556 ล้านบาท
งปม. สป. (ไม่รวมยุทธศาสตร์ที 2
กําล ังคน) = 872.0556 ล้านบาท

๒๙๑.๓๐๔๖ ลานบาท
(๑๑.๑๔%)

๖๑๑.๐๑๖๕ ลานบาท
(๒๓.๓๗%)

รวม สป. + มว. + สทอภ.
=

2,615.0536

ล้านบาท

