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นวัตกรรมนาไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2560 - 2579
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2.2 ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดาเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2.3 ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและ
เป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
2.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม
2.5 สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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4. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับ
แผนการบริห ารราชการแผ่น ดิน และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ห รือคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งให้ความสาคัญกับนโยบายสาคัญของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้การดาเนินงานมีความเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ จั ด ท าขึ้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558 – 2573)
กรอบแนวคิดการพัฒ นาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้งได้น้อมนา
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึง
หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความ
มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1) นาแนวทางการพัฒนาที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มากาหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้
สามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้ องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งให้ความสาคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) นายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มากาหนดเป็นประเด็นยุท ธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ และกาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณที่มีการระบุพื้นที่ดาเนินการของโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องดาเนินการไว้ให้ชัดเจน
4) กาหนดยุทธศาสตร์ชี้นาเพื่อเป็นทิศทางการดาเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ระดับภาค ไว้ในเอกสารประกอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่ อให้
ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/พื้นที่ อย่างเหมาะสม และสานักงบประมาณใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ระดับภาคที่มีความสอดคล้องกันต่อไป
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และ รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ ศ
ดานการ ก ป

ดาน ามมัน ง
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายใน มั่นคงชายแดนและทางทะเล
รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายใน
ก ป าจัง ัด ชาย ดน า ต
า ต ชาย ดน
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
ป้องกัน ปราบปราม บาบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด

ดานการสราง ามสามารถ นการ ่ง ัน งประ ทศ

พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน
บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
พัฒนาประสิทธิภาพ มูลค่าเพิ่ มภาคการผลิ ต
บริการ การค้า การลงทุน
พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ SMEs สู่สากล
พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน SMEs
2.4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เมืองศูนย์กลางความเจริญ
พั นาพนท ต ศร กจพ ศ
า น
า ตะ ัน ก ฉ ยง น
า ก าง
า ตะ ัน ก
า ต ชาย ดน
พั นาระ บยง ศร กจ า ตะ ัน ก EEC
า ตะ ัน ก

พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ความร่ วมมือ ระหว่างประเทศ
ส่งเสริมความสัม พันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
เสริมสร้างศั กยภาพการป้องกันประเทศ
เสริมสร้างศั กยภาพการป้องกันประเทศ
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ จัดการภัยพิบัติ
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ จัดการภัยพิบัติ
ปรับกระบวนการทางานจากแนวดิ่งสู่แนวระราบ
ปรับกระบวนการทางานจากแนวดิ่งสู่แนวระราบ
ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่ง พลังงาน เทคโนโลยี วิจัย
พัฒ นาด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์
พัฒ นาความมั่นคงทางพลังงาน
พัฒ นาเศรษฐกิจดิจิทัล
พัฒ นาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
เชื่อมโยงกับภูมิภาค เศรษฐกิจโลกเป็นหุ้นส่วนการพัฒ นา
กับนานาประเทศ
พัฒ นาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
พัฒ นาพื้นที่ระดับภาคด้านสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันฯ
า น
า ตะ ัน ก ฉ ยง น
า ก าง
า ตะ ัน ก
า ต
า ต ชาย ดน
ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

ดานการพั นา ะ สรมสรางศักย าพ น
พัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิ ต
พัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิ ต
ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มี คุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง
ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มี คุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
:

:

สร้างความอยู่ ดีมีสุขของครอบครัวไทย
สร้างความอยู่ ดีมีสุขของครอบครัวไทย
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน
า ตะ ัน ก ฉ ยง น
า ตะ ัน ก
ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

า ามยากจน ด าม

สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่ อมล้าฯ
พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
สร้างสภาพแวดล้อ ม นวั ตกรรมที่เ อื้อต่อการดารงชีวิต
ในสังคมสูงวัย
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้ สูงอายุ
สร้างความเข้ มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน
สร้างความเข้ มแข็งของสถาบันทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
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พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก
ในการสนับสนุนการพัฒนา
พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก
ในการสนับสนุนการพัฒนา
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการลดความ
เหลื่อ มล้าฯ
า น
า ตะ ัน ก
ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

ดานการจัดการนา ะสรางการ ตบ ตบน ุณ าพช ตท ปนมตรกับสง ด ม
จัดระบบอนุรักษ์ ฟนฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
จัดระบบอนุรักษ์ ฟนฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
บริหารจัดการน้าทัง้ ลุ่มน้า จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรับ สวล
พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรับ สวล
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับ สวล
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการมลพิษ สวล
ร่ วมลดปัญหาโลกร้ อน ปรับตั วให้พร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงอากาศ
จัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ดานการปรับสมดุ

ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง
เพื่อ สิ่งแวดล้อ ม
ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบาย
การคลังเพื่อ สวล
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการจัดการน้าฯ
า น
า ตะ ัน ก ฉ ยง น
า ก าง
า ตะ ัน ก
า ต
า ต ชาย ดน
ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

ะพั นาระบบบร ารจัดการ า รั

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
ส่ง สรมการกระจาย านาจ ปท
ส่ง สรมการพั นาจัง ดั บบบรณาการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
จัดการกาลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ต่อ ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให้ทันสมัย
เป็นธรรม เป็นสากล
ปฏิรปู กฎหมาย พัฒนากระบวนการยุติธรรม
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ รายจ่ายภาครัฐ
บริหารจัดการรายได้ รายจ่ายภาครัฐ
ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

รายการ ่าดา นนการ า รั
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ร มทังสน
ผนงาน :
ผนงานบรณาการ ชงพนท

:

ม า ะ สรมสรางการ ตบ ตจาก าย น

รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

ผนงานยุท ธศาสตร์
ผนงานพ น าน ะ

ผนงานบรณาการ ชงยุท ธศาสตร์
ผนงานรายการ ่าดา นนการ า รั

4.2 ยุทธศาสตร์กระทร ง ทยาศาสตร์ ะ ท
ย ะ ป้า มายการ บรการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กาหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
4.2. ยุทธศาสตร์กระทร ง ทยาศาสตร์ ะ ท
ย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท
ยุทธศาสตร์ท 2
ยุทธศาสตร์ท
ยุทธศาสตร์ท 4
ยุทธศาสตร์ท 5
รายการ

บ่มเพาะนวัตกรเพื่ออนาคต และพัฒนากาลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา และนวัตรรมในสาขาเป้าหมาย
ขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม
ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดาเนินยุทธศาสตร์

4.2.2 ป้า มายการ บรการกระทร ง ประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้
ป้า มายท .
ป้า มายท 2.
ป้า มายท 2.2
ป้า มายท .
ป้า มายท 4.
ป้า มายท 5.

พัฒนากาลังคน และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1)
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพความมั่ น คงปลอดภั ยทางนิ ว เคลี ยร์และรังสี เพื่ อ ลดความเสี่ ยงและความสู ญ เสี ย ในชี วิตและทรัพ ย์สิ น
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
สร้างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดาเนินยุทธศาสตร์ (รายการ)
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4.

าม ม ยงส ด งกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2 562 โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางท

ป้า มายการ บรการ ะตั ัด ป้า มายการ บรการ งกระทร ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จา กตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ งา ะ ยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งประ ทศ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์
ร มทังส

ป้า มายปี 2562
่ ย ับ
จา
ตั ัด

ป้า มายการ บรการกระทร ง

ยุทธศาสตร์ท : ยุทธศาสตร์ดา ามมั ง
งา : .9
งา ยุ ท ธศาสตร์ พั า
ระบบการ ตร ยมพร ม ่ ง าต ะระบบ
บร ารจัดการ ัยพบัต
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 1.9(1) ความเสียหาย
จากสาธารณภัยและภัยพิบัติต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และระบบเศรษฐกิจลดน้อยลง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ต/ รงการ
ปี 2562
4
ต 40 รงการ 1 รายการ
16,688.0210
5 ่ ยงา
รงการ
่ ยงา
39.1000
1 รงการ
่ ยงา
39.1000
1 โครงการ

เป้าหมายให้บริการกระทรวง :
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อลดความเสี่ยงและ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีมรี ะบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

39.1000

ร้อยละ

50

1 โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (ปส.)
6

39.1000

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ท 2 : ยุ ท ธศาสตร์ดา การสราง
ามสามาร การ ่ง ั งประ ทศ
งา : 2.
งา บ รณาการพั า
ุตสา กรรมศักย าพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.3(1) พัฒนาปัจจัย
แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น และการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมศักยภาพ

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
4
ต
รงการ รายการ
16,628.6043
5 ่ ยงา
16 รงการ
่ ยงา
353.4677
9 โครงการ

เป้าหมายให้บริการกระทรวง :
4.1 สร้างและพั ฒ นาเมื อ งเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มา
ใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่นวัตกรรม

150.6053
ราย

217

ล้านบาท

269

ผลงาน

77

กิจการ

59
1 โครงการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการ
ไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (มว.)
2 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดสูก่ ารพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อ
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (มว.)
3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปร
รูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วย
มาตรวิทยา (มว.)
4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารฮาลาลเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลโลก (มว.)

7

5.0420
3.0960
0.8314
1.4450

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

5
6
7
8
9
เป้ าหมายเชิ งยุ ทธศาสตร์ : 2.3(2) สถาน
ประกอบการที่ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ผ ลิ ต ภาพ
การผลิ ตและผลิ ตภาพแรงงานเพิ่ มขึ้ น / สถาน
ประกอบการที่ ได้ ม าตรฐานในอุ ต สาหกรรม
ศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น / สถานประกอบการมี ก าร
พั ฒนาทั กษะ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม สู่ การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
เป้าหมายให้บริการกระทรวง :
4.1 สร้างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัด
25.0570
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ (มว.)
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัด
0.9375
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
(มว.)
โครงการเพิม่ ศักยภาพ ีมือแรงงานด้วย
14.9608
เทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อนาไปสูอ่ ุตสาหกรรม
4.0 (มว.)
โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร
42.7356
(Food Innopolis) (สวทน.)
โครงการพัฒนาศูนย์วจิ ัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
56.5000
อาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสง
ซินโครตรอน (สซ.)
7 โครงการ

202.8624

8

ราย

217

ล้านบาท

269

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ผลงาน
77

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่นวัตกรรม

กิจการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

59
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพ
อาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร (วศ.)
2 โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (พว.)
3 โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม
4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา (มว.)
4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
เครื่องสาอางเชิงพาณิชย์ (ศลช.)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยอาหาร (วว.)
6 โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (วว.)
7 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมอาหารปลอดภัย (วว.)
1 รงการ
่ ยงา

งา : 2.5
งา บ รณาการพั า
ศักย าพการ ต า การ ก ตร
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.5(2) เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
สามารถพึ่ งพาตนเองได้ ตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงและสถาบั นเกษตรกรมี ความ
เข้มแข็ง

10.0150
121.4778
1.6617
5.0000
14.3636
7.6443
42.7000
40.8800

1 โครงการ

เป้ าหมายให้ บ ริ การกระทรวง : 5.1 พั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

40.8800
9

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ล้านบาท
260

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐสังคม
และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้พกิ ารที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้า
ไปช่วยพัฒนา
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น
Smart Farmer
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยีไป
ใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ผลงาน

4

ชุมชน/
ท้องถิ่น

222

ราย

14,760

คน

12

คน

700

ระบบ

5

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนทีเ่ กษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri – Map) (พว.)
22 รงการ 9 ่ ยงา

งา : 2.
งา บ รณาการพั า
ประก บการ ศร กจ ุม
ะ สา กจ
าดก าง ะ าดย่ มส่สาก
เป้ า หมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ : 2.7(1) SME และ
ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

22 โครงการ
10

40.8800
1,285.5534

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 1.1 พัฒนา
กาลังคน และสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
- ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร
10,000 คน-ปี
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรที่ทางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนนักวิจัยที่มีการ
แลกเปลีย่ นกับต่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค
- ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม
พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร
11

คน-ปี

23

คน

2,766,482

ราย

2,910

คน

6,385,910

ร้อยละ

83

ราย

48

คน

9

หลักสูตร

4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
576.1213

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 5.1 พัฒ นา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ล้านบาท
12

260

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการ
274.8112
เติบโตสูง (Innovative Startup) (สป.วท.)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ
50.0000
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
(สป.วท.)
โครงการเพิม่ คุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาด
14.3000
กลางและขนาดย่อม (SME) (วศ.)
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิม่ ศักยภาพ
44.2282
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (วศ.)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
5.8374
กลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม
4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา (มว)
โครงการจัดทาและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม
3.5000
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) (สวทน.)
โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ
10.0000
(SME) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
139.5200
นวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ (สนช.)
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
16.3745
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศลช.)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่
17.5500
(Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
709.4321

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ผลงาน
4

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้พกิ ารที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้า
ไปช่วยพัฒนา
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น
Smart Farmer
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ชุมชน/
ท้องถิ่น

222

ราย

14,760

คน

12

คน

700

ระบบ

5

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology
Assistance Program : ITAP) (พว.)
2 โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
ใหม่ (Startup Voucher) (พว.)
3 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (พว.)
4 โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์
บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและ
นวัตกรรมใหม่ (พว.)
13

500.0000
64.0000
4.0936
8.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

5
6
7
8
9
10
11
12
งา : 2.9
งา บรณาการ ับ
ตพั าพ ศ า ตะ ั ก
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.9(1) เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(ชลบุ รี ระยอง ฉะเชิ งเทรา) เฉลี่ ยไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 10 ต่อปี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยั และพัฒนา
15.5000
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย (พว.)
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับ
6.0000
มาตรฐาน (Capability Maturity Model
Integration : CMMI) (พว.)
โครงการยกระดับขีดความสามารถในการ
1.6415
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี (สทน.)
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพือ่ สังคมและ
16.5000
ชุมชน (สนช.)
โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic
50.0000
Innovation) (สนช.)
โครงการพัฒนานวัตกรรมสาหรับ
10.0000
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สนช.)
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุ
14.8868
ภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (วว.)
โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
18.8102
และนวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (วว.)
1 รงการ 1 ่ ยงา
6.1400
1 โครงการ

14

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง
เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 4.1 สร้ า ง
และพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่นวัตกรรม

งา : 2. 0
งา บ รณาการพั า
ดา ม า ม ะระบบ จสตกส์
เป้ าหมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ : 2.10(1) โครงข่ า ย
คมนาคมขนส่ งมี ค วามสะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเชื่ อ มโยง ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

ราย

217

ล้านบาท

269

ผลงาน

77

กิจการ

59

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
6.1400

1 โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และ
หุ่นยนต์ (วศ.)
3 รงการ 3 ่ ยงา

6.1400
200.9208

2 โครงการ

เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาค อุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

199.9802

15

ล้านบาท

31,513.50

เรื่อง

897

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ร้อยละ
25

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่ง
ข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
16

อันดับ

32

ผลงาน

395

ร้อยละ

78

คะแนน

83

เรื่อง

50

ล้านบาท

1,400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.10 (2) การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และอานวย
ความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล
เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
1 โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมสิ ารสนเทศเพื่อ
63.4802
เพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ (สทอภ.)
2 โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบ
136.5000
มาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง
(วว.)
1 โครงการ

0.9406

17

ล้านบาท

31,513.50

เรื่อง

897

ร้อยละ

25

อันดับ

32

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ผลงาน
395

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่ง
ข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร้อยละ

78

คะแนน

83

เรื่อง

50

ล้านบาท

1,400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยง
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single
Window (NSW) (ปส.)
2 รงการ (2 ่ ยงา

งา : 2. 2
งา บ รณาการพั า
ศร กจ ะสัง มดจทั
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.12(1) ประเทศไทย
เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation) ในทุ ก ภาคส่ ว นของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

2 โครงการ

18

0.9406
9.5607

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง
เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาค อุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิด
จากการนาผลงานวิจยั และพัฒนาไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่ง
ข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19

ล้านบาท

31,513.50

เรื่อง

897

ร้อยละ

25

อันดับ

32

ผลงาน

395

ร้อยละ

78

คะแนน

83

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
9.5607

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
เรื่อง
50

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1,400

1 โครงการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ (วศ.)
2 โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัลด้วย
ข้อมูลเชิงตาแหน่งความละเอียดสูง (สทอภ.)
44 รงการ 13 ่ ยงา

งา : 2.
งา บ รณาการ จัย ะ
ัตกรรม
เป้ าหมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ : 2.13 (1) การวิ จั ย
และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจ

4.8507
4.7100
4,782.1414

10 โครงการ
เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

1,579.2146

20

ล้านบาท

31,513.50

เรื่อง

897

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ร้อยละ
25

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อันดับ

32

ผลงาน

395

ร้อยละ

78

คะแนน

83

เรื่อง

50

ล้านบาท

1,400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (วศ.)
21

8.7925

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

2
3
4
5
6
7
8
เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 4.1 สร้ า ง
และพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่นวัตกรรม

ราย

217

ล้านบาท

269

ผลงาน

77

กิจการ

59

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การ
568.0000
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (พว.)
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่ม
14.0640
อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (สทอภ.)
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ (สทอภ.)
12.3000
โครงการพัฒนาดาวเทียมวิจยั อวกาศ (สทอภ.)
20.4746
โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ เพื่อ
796.9110
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
(สวทน.)
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดสาหรับติดตั้งบน
12.5000
ดาวเทียมเพื่อการศึกษา วิจัยโลกและ
วิทยาศาสตร์อวกาศ (สดร.)
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
146.1725
เป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
11.6100

1 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย
เทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)
22

11.6100

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 5.1 พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้พกิ ารที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้า
ไปช่วยพัฒนา
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น
Smart Farmer
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ล้านบาท

260

ผลงาน

4

ชุมชน/
ท้องถิ่น

222

ราย

14,760

คน

12

คน

700

ระบบ

5

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
19.2572

1 โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ปส.)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.13(2) การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

6 โครงการ
23

19.2572

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง
เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิด
จากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
24

ล้านบาท

31,513.50

เรื่อง

897

ร้อยละ

25

อันดับ

32

ผลงาน

395

ร้อยละ

78

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
3.6456

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
คะแนน
83

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เรื่อง

50

ล้านบาท

1,400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานใหม่นาไปสู่การต่อยอดงานวิจัย (สซ.)
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 5.1 พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้พกิ ารที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้า
ไปช่วยพัฒนา
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น
Smart Farmer

3.6456
304.8042

25

ล้านบาท

260

ผลงาน

4

ชุมชน/
ท้องถิ่น

222

ราย

14,760

คน

12

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
คน
700

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

5
1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน
และความมั่นคง (วศ.)
2 โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ (พว.)
3 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม (พว.)
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
หรือใช้ประโยชน์ (สทน.)
5 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม (วว.)
6 โครงการ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.13(3) การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ
เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์

4.3591
87.0000
123.0000
1.8725
88.5726

241.3245

ล้านบาท
26

31,513.50

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
เรื่อง
897

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ

27

ร้อยละ

25

อันดับ

32

ผลงาน

395

ร้อยละ

78

คะแนน

83

เรื่อง

50

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ล้านบาท
1,400

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยี (วศ.)
2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่
สาคัญ (พว.)
3 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
(สทน.)
4 โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์ (สดร.)
5 โครงการศึกษาวิจยั และรวบรวมองค์ความรู้
ด้านธรรมชาติ (อพ.)
6 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ (วว.)
22 โครงการ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.13(4) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 1.1 พัฒ นา
ก าลั ง คน และสร้ า งความตระหนั ก ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
- ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร
10,000 คน-ปี

4.2068
185.0000
13.3986
14.2621
2.0477
22.4093
2,622.2853
120.0000

คน-ปี

28

23

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
คน
2,766,482

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรที่ทางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนนักวิจัยที่มีการ
แลกเปลีย่ นกับต่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค
- ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม
พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร

ราย

2,910

คน

6,385,910

ร้อยละ

83

ราย

48

คน

9

หลักสูตร

4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พว.)
เป้ า หมายให้ บ ริ ก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

120.0000
1,839.6430

29

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ล้านบาท 31,513.50

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
30

เรื่อง

897

ร้อยละ

25

อันดับ

32

ผลงาน

395

ร้อยละ

78

คะแนน

83

เรื่อง

50

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ล้านบาท
1,400

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4 (สป.วท.)
2 โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
(สป.วท.)
3 โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+ (สป.วท.)
4 โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค) (สป.วท.)
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
(วศ.)
6 โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย (พว.)
7 โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.)
8 โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI :
การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบการ
บริหารความรู้และเทคโนโลยีและระบบนิเวศน์
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม (สวทน.)
9 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน
(สวทน.)
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251.3000
218.0000
830.8000
343.9668
2.5265
4.0000
46.6825
4.0000

62.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 3.1 พัฒ นา
โครงการขนาดให ญ่ และใช้ ป ระโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่
- ตัวชี้วัด : จานวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล
- ตัวชี้วัด : จานวนห้องปฏิบัติการรัฐและ
เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

4

ร้อยละ

80

รายการ

6,442

ห้อง

6

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
10 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
50.0000
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่
บุคลากร ในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
(สวทน.)
11 โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ
5.0000
ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (สวทน.)
12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
21.3672
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (วว.)
662.6423

1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเ า้ ระวัง
เตรียมความพร้อมระงับ และบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และ
รังสีข้ามพรมแดน (ปส.)
2 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (ปส.)
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5.9838

2.4000

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

3
4
5
6
7
8
9
งา : 2. 4
งา ยุ ท ธศาสตร์พั า
ศั ก ย าพดา ทยาศาสตร์ ท
ย ะ
ัตกรรม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.14(1) ประเทศไทย
พั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น สั ง คมที่ อ ยู่ บ นเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ และมีการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการ
นวัตกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
597.0000
แห่งชาติ (พว.)
โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง (มว.)
5.5309
โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไ ้า
3.6390
ความถี่ต่าระดับปฐมภูมิ (มว.)
โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติ
5.7900
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ (มว.)
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และ
12.9896
ทดสอบผลิตภัณฑ์ (มว.)
โครงการพัฒนาคูม่ ือการตรวจประเมินทาง
4.3090
เทคนิค (มว.)
โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้าน
25.0000
ความเร็วลม (มว.)
5
ต 34 รงการ 14 ่ ยงา
4,467.5454
2 ผลผลิต 13 โครงการ

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 1.1 พัฒ นา
ก าลั ง คน และสร้ า งความตระหนั ก ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
- ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร
10,000 คน-ปี
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรที่ทางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

731.5684

33

คน-ปี

23

คน

2,766,482

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนนักวิจัยที่มีการ
แลกเปลีย่ นกับต่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค
- ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม
พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ราย
2,910

คน

6,385,910

ร้อยละ

83

ราย

48

คน

9

หลักสูตร

4

1
2
3
4
34

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทาง
ดาราศาสตร์ (สดร.)
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรม
ตลาด (สนช.)
โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
(สนช.)
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อพ.)

43.3857
5.0000
6.5000
464.9365

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

5
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 3.1 พัฒ นา
โครงการขนาดให ญ่ และใช้ ป ระโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่
- ตัวชี้วัด : จานวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล
- ตัวชี้วัด : จานวนห้องปฏิบัติการรัฐและ
เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

4

ร้อยละ

80

รายการ

6,442

ห้อง

6
1
2
3
4
5
6
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
211.7462
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (วว.)
884.6890

โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (พว.)
โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐาน
ทางเคมีและชีวภาพ (มว.)
โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิง
รับรองด้านเคมี (มว.)
โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบราง (มว.)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.)
โครงการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (สทน.)

162.0000
90.8680
4.2989
82.0000
47.2030
166.7544

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.14(2) ประเทศไทย
มี ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมในอุ ต สาหกรรม
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมาย มี ก ารวิ จั ย และ
นวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า ง/สะสมองค์ ค วามรู้ ที่ มี
ศักยภาพ ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปั ญ หาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

เป้ า หมายให้ บ ริ ก ารกระทรวง : พั ฒ นา
ก าลั ง คน และสร้ า งความตระหนั ก ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
- ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร
10,000 คน-ปี
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรที่ทางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
7 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้าน
15.5017
พลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ิวชัน (สทน.)
8 โครงการเพิม่ ศักยภาพการฉายรังสีผลิตผล
164.2762
การเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครือ่ งเร่ง
อนุภาค (สทน.)
9 โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์
112.0559
รัชกาลที่ 9) (อพ.)
10 โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
39.7309
(Futurium) (อพ.)
3 ผลผลิต 21 โครงการ
2,851.288

5.0000

36

คน-ปี

23

คน

2,766,482

ราย

2,910

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
คน
6,385,910

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนิน
การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนนักวิจัยที่มีการ
แลกเปลีย่ นกับต่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค
- ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม
พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร

ร้อยละ

83

ราย

48

คน

9

หลักสูตร

4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 ผลผลิต : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (พว.)
เป้ า หมายให้ บ ริ ก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิด
จากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
37

5.0000
1,186.8333

ล้านบาท

31,513.50

เรื่อง

897

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ร้อยละ
25

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
38

อันดับ

32

ผลงาน

395

ร้อยละ

78

คะแนน

83

เรื่อง

50

ล้านบาท

1,400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

39

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
1 โครงการก่อสร้างอาคารอานวยการอุทยาน
217.1468
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค)
(สป.วท.)
2 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานโครงการ
10.0000
พระราชดาริ (สป.วท.)
3 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
395.8000
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) (สป.วท.)
4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผปู้ ระกอบการ
78.2545
และชุมชน (วศ.)
5 โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้า
42.6829
แบบครบวงจร (วศ.)
6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบ
11.4795
เทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (วศ.)
7 โครงการพัฒนามาตรฐาน
12.5131
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
สินค้า (วศ.)
8 โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการ
13.2455
ทดสอบยางให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน (วศ.)
9 โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการ
8.0921
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ (วศ.)
10 โครงการเพิม่ ศักยภาพการกากับดูแลทาง
9.7785
นิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดตามกฎหมาย (ปส.)
11 ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (พว.)
90.0000
12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสง
194.5904
ซินโครตรอน (สซ.)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 3.1 พัฒ นา
โครงการขนาดให ญ่ และใช้ ป ระโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่
- ตัวชี้วัด : จานวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล
- ตัวชี้วัด : จานวนห้องปฏิบัติการรัฐและ
เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

4

ร้อยละ

80

รายการ

6,442

ห้อง

6

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
13 โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น
30.2500
สาหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม (สซ.)
14 โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
63.0000
พึ่งพาตนเอง (สดร.)
15 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยา
10.0000
ศาสตร์และการลงทุน (ศลช.)
1,340.3624

1
2
3
4
40

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ปส.)
โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพือ่ การ
พัฒนา (THEOS-2) (สทอภ.)
โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ
และยีออเดซี่ (Geodesy) (สดร.)
ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์ (สดร.)

111.0937
792.6500
260.7170
175.9017

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
319.0923

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 5.1 พัฒ นา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้พกิ ารที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้า
ไปช่วยพัฒนา
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น
Smart Farmer
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ล้านบาท

260

ผลงาน

4

ชุมชน/
ท้องถิ่น

222

ราย

14,760

คน

12

คน

700

ระบบ

5
1
2

41

โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (สทอภ.)
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติ ด้วยการบูรณา
การเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (สทอภ.)

23.0000
22.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

3
4
งา : 2. 5
งา ยุ ท ธศาสตร์พั า
าม ม ยงกับ ม า ะ ศร กจ ก
ะสร าง าม ป ุ ส่ การพั ากั บ
า าประ ทศ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.15(3) ประเทศไทย
ได้ รั บ ประโยชน์ จากการเชื่ อมโยงระบบห่ วงโซ่
มูลค่าในอนุภู มิภาคและภูมิ ภาคอาเซียนเพิ่มขึ้ น
จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหาร
20.0000
เชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (สทอภ.)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
254.0923
เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(สทอภ.)
3 รงการ
่ ยงา
51.3042

3 โครงการ

เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ

51.3042

42

ล้านบาท

31,513.50

เรื่อง

897

ร้อยละ

25

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
อันดับ
32

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลงาน

395

ร้อยละ

78

คะแนน

83

เรื่อง

50

ล้านบาท

1,400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วย
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สป.วท.)
2 โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคม
แห่งนวัตกรรมอาเซียน (สป.วท.)
43

15.0000
10.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มายการ บรการกระทร ง

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

งา : 2. 6
งา บ รณาการพั า
พ ทระดับ า (ดา การสราง ามสามาร
การ ่ง ั งประ ทศ
เป้ าหมายเชิงยุท ธศาสตร์ : 2.16(1) เศรษฐกิ จ
ระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความ
เป็ น อยู่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น (ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน )

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
3 โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ
26.3042
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.วท.)
11 รงการ 4 ่ ยงา
605.0817
11 โครงการ

เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิด
จากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
44

22.4000

ล้านบาท

31,513.50

เรื่อง

897

ร้อยละ

25

อันดับ

32

ผลงาน

395

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
33- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจยั ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร้อยละ

78

คะแนน

83

เรื่อง

50

ล้านบาท

1,400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง (สนช.)
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 4.1 สร้าง
และพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่นวัตกรรม

22.4000
526.1986

45

ราย

217

ล้านบาท

269

ผลงาน

77

กิจการ

59

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มายการ บรการกระทร ง

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
1
2
3
4
5

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 5.1 พัฒ นา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้พกิ ารที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น
Smart Farmer
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์
46

ล้านบาท

260

ผลงาน

4

ชุมชน/
ท้องถิ่น
ราย

222
14,760

คน

12

คน

700

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
2.9545
(สป.วท.)
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้
10.0000
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาค
เกษตร (สป.วท.)
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สป.วท.)
6.9153
โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็น
111.9300
เมืองน่าอยู่ (สป.วท.)
โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
394.3988
ภาคตะวันออก (พว.)
56.4831

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ระบบ
5

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้สมู่ าตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พว.)
2 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการ าร์มอย่างเป็นระบบ (พว.)
3 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
(วว.)
4 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการ าร์มอย่างเป็นระบบ (วว.)
5 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าเกษตรไปสูส่ ินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพ
พื้นที่ (วว.)
29
ต 1 รงการ 15 ่ ยงา

งา : 2.
งา พ า ดา การสราง
ามสามาร การ ่ง ั งประ ทศ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 2.18.14(1) แผนงาน
รองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

10.5000
20.0000
6.6996
10.2005
9.0830
1,845.7823

29 ผลผลิต 1 โครงการ
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 1.1 พัฒ นา
ก าลั ง คน และสร้ า งความตระหนั ก ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
- ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร
10,000 คน-ปี

489.3394

คน-ปี

47

23

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
คน
2,766,482

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรที่ทางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนนักวิจัยที่มีการ
แลกเปลีย่ นกับต่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค
- ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม
พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร

ราย

2,910

คน

6,385,910

ร้อยละ

83

ราย

48

คน

9

หลักสูตร

4

1
2
3
48

ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สป.วท.)
ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ปส.)
ผลผลิต : การพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

64.0243
6.0000
42.4097

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

4
5
6
7
8
9
เป้ าหมายให้ บ ริก ารกระทรวง : 2.1 สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ
49

ล้านบาท

31,513.50

เรื่อง

897

ร้อยละ

25

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
ผลผลิต : การพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยี
5.1254
นิวเคลียร์ (สทน.)
ผลผลิต : การสร้างความตระหนักด้าน
4.3190
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.)
ผลผลิต : การพัฒนากาลังคนและสนับสนุน
87.0302
การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน (สซ.)
ผลผลิต : การพัฒนากาลังคนทางด้านดารา
71.7092
ศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอด
องค์ความรู้ (สดร.)
ผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม
59.5188
(สนช.)
ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารงาน
149.2028
พิพิธภัณฑ์ (อพ.)
711.8644

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
อันดับ
32

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
- ตัวชี้วัด : มูลค่าโครงการวิจัยทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับรายจ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลงาน

395

ร้อยละ

78

คะแนน

83

เรื่อง

50

ล้านบาท

1,400

1
2
50

ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สป.วท.)
ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
(สป.วท.)

38.9876
142.5538

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
51

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
19.9000
และเทคโนโลยี ประจาภูมภิ าค (สป.วท.)
ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรให้มี
8.6171
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (วศ.)
ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบ
38.4372
เทียบคุณภาพ (วศ.)
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้รับการพัฒนา
21.2081
และรับรองความสามารถ (วศ.)
ผลผลิต : กาลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
6.2489
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (วศ.)
ผลผลิต : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์
6.2826
และเทคโนโลยี (วศ.)
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัย
40.0298
ในการกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี (ปส.)
ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย
70.3005
แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี
(ปส.)
ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ
130.1757
สารสนเทศ (สทอภ.)
ผลผลิต : การจัดทาและพัฒนาภูมสิ ารสนเทศ
37.8548
(สทอภ.)
ผลผลิต : การจัดทาและผลักดันข้อเสนอ
47.4528
นโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.)
ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และ
103.8155
เทคโนโลยี (วว.)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
93.2579

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 3.1 พัฒ นา
โครงการขนาดให ญ่ และใช้ ป ระโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่
- ตัวชี้วัด : จานวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล
- ตัวชี้วัด : จานวนห้องปฏิบัติการรัฐและ
เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 4.1 สร้าง
และพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด : จานวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่นวัตกรรม
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

4

ร้อยละ

80

รายการ

6,442

ห้อง

6

ราย

217

ล้านบาท

269

ผลงาน

77

กิจการ

59

1

ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา (มว.)

93.2579
168.3926

1

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (พว.)

168.3926
382.9280

52

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ล้านบาท
260

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้พกิ ารที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้า
ไปช่วยพัฒนา
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น
Smart Farmer
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ผลงาน

4

ชุมชน/
ท้องถิ่น

222

ราย

14,760

คน

12

คน

700

ระบบ

5
1
2
3
4
5

53

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.วท.)
ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.)
ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.)
ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร (สสนก.)
ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม (ศลช.)

114.9849
23.9984
185.9204
35.2373
22.7870

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์
งา :
งา บุ ากร า รั (ดา การ
สร าง าม ส าม าร การ ่ ง ั
ง
ประ ทศ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากร
ภาครั ฐ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ

ป้า มายการ บรการกระทร ง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562
15 ่ ยงา
2,980.2267

เป้ าหมายให้ บ ริ ก ารกระทรวง : สนั บ สนุ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ ในการด าเนิ น
ยุทธศาสตร์

2,980.2267
ค่าใช้จ่ายบุคลากร วท.

ยุท ธศาสตร์ ท 4 : ยุ ท ธศาสตร์ดา การ ก
ป า ามยากจ ด าม
ม า ะ
สรางการ ตบ ตจาก าย
งา : 4.
งา บรณาการสราง าม
สม า พ ร งรับสัง ม สง ายุ
เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ : 4.3(2) สภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม
ในสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

1 รงการ 1

่ ยงา

2,980.2267

20.3167

1 โครงการ
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 5.1 พัฒ นา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้พกิ ารที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ
- ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้า
ไปช่วยพัฒนา

20.3167

54

ล้านบาท

260

ผลงาน

4

ชุมชน/
ท้องถิ่น

222

ยุทธศาสตร์การจัดสรร / งา /
ป้า มาย งยุทธศาสตร์

ป้า มาย
่ ย ับ
่ ย ับ
ราย
14,760

ป้า มายการ บรการกระทร ง
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น
Smart Farmer
- ตัวชี้วัด : จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด : จานวนระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

คน

12

คน

700

ระบบ

5

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
ป้า มายปี 2562
ปี 2562

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้าน
ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (ศลช.)
ที่มา : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55

20.3167

4.4 ความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

56

แผนภาพที่ 1 กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นวัตกรรมนาไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2560 - 2579

วิสัยทัศน์
ค่านิยม
พันธกิจ

M

Merit & modernization
สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และทันสมัย
อยู่เสมอ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทา
ยุทธศาสตร์/ แผนด้าน วทน. โดยบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและ
ดาเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม

1
ยุทธศาสตร์

บ่มเพาะนวัตกรเพื่ออนาคต
และพัฒนากาลังคน วทน.

เป้าหมาย

1.1 พัฒนากาลังคน และสร้างความ
ตระหนักด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศ

ตัวชี้วัด

O

1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ
ทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร
10,000 คน-ปี
2. จานวนบุคลากรที่ทางานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (แผน 12)
3. จานวนผูป้ ระกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
4. จานวนผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
5. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
สร้างความตระหนักด้าน วทน. ของ
ประเทศ
6. จานวนนักวิจยั ที่มีการแลกเปลีย่ นกับ
ต่างประเทศ
7. จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ วท.
ที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค (IMD)
8. จานวนหลักสูตรด้าน วทน. ที่ วท. ร่วม
พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร
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S

Outcome – oriented
มุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคน
เก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้าน
วทน. ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาค
ส่วนของประเทศ

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไก
ด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนาองค์
ความรู้ทางด้าน วทน. ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต
รวมถึงภาคสังคม

บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา
และนวัตรรมในสาขาเป้าหมาย

2.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน.
9. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนาผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์
10. จานวนบทความทีต่ ีพมิ พ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ (IMD)
11. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทถี่ ูกนาไปใช้ในการ
สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ (แผน 12)
12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD (IMD)
13. จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปยื่นขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึน้ ทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัตแิ ละจัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว)
14. ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการ
กากับแก้ไขปัญหาของประเทศ
15. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ดาเนินงานของ วท.
16. จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง
ประเทศ
17. มูลค่าโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับรายจ่าย เพื่อการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

T

Social accountability
มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
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ขับเคลื่อนโครงการ
วทน. ขนาดใหญ่
และโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีเพื่อลดความเสี่ยง
และความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

3.1 พัฒนาโครงการขนาดใหญ่
และใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐาน

18. ร้อยละของสถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีมี
ระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

19. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
20. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่
1) โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการ
พัฒนา (THEOS-2)
2) โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
(Futurium)
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อ
รองรับการพัฒนาระบบราง
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทาง
การแพทย์ และการฉายรังสีใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

21. จานวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล
22. จานวนห้องปฏิบัติการรัฐและ
เอกชนทีไ่ ด้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

Transparency & teamwork
โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการทางานร่วมกัน
ทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม
ให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
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พัฒนาพื้นที่
เพื่อนวัตกรรม

5 ผลักดันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

4.1 สร้างและพัฒนา
เมืองเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

5.1 พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

23. จานวน
ผู้ประกอบการ
ที่มาใช้ประโยชน์ใน
เขตนวัตกรรม
24. มูลค่าการลงทุนวิจัย
ของบริษัทที่มาใช้
ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม
25. จานวนผลงานด้าน
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่เขต
นวัตกรรม
26. จานวนกิจการที่
เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่
นวัตกรรม

27. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
28. จานวนนวัตกรรมทางสังคม
และนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ
29. จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน.
เข้าไปช่วยพัฒนา
30. จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
31. จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นานวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
32. จานวนระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รบั การพัฒนา/
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ
ในการดาเนิน
ยุทธศาสตร์

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สิงหาคม 2561)

57

แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์
จัดสรร
งบประมาณ

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด

นโยบาย
การจัดสรร
งบประมาณ

เป้าหมาย
วท.

ตัวชี้วัด
วท.

2.7 แผนงาน
บูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่
สากล

2.13
แผนงาน
บูรณาการ
วิจัยและ
นวัตกรรม

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2.18
แผนงาน
พื้นฐานด้าน
การสร้าง
ความสามาร
ถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

2.7 แผนงาน 2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
บูรณาการพัฒนา คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่
สากล

2.7(1) SME
และ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับ
การยกระดับเพือ่
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน

2.13(4) การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
บุคลากร
และระบบ
วิจัยและวัต
กรรม
ของประเทศ

2.14(1) ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่อยู่บน
เศรษฐกิจฐานความรู้ และมีการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการ
นวัตกรรม
2.14(2) ประเทศไทยมีการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์
ประเทศ

2.18.14(1)
แผนงานรอง
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม

2.7(1) SME
และ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการ
ยกระดับเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

2.7(1).1 SME
และ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
สามารถสร้าง
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ไม่
น้อยกว่า
70,000 ล้าน
บาท

2.13(4).1
จานวน
บุคลากร
ด้านวิจัย
และ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นเป็น
137,000
คน

• จานวนบุคลากรที่ทางานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
• บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 18 คน ต่อ
ประชากร 10,000 คน

-

2.7.1 สร้าง
ความเป็น
ผู้ประกอบการ
และพัฒนา
ธุรกิจในระยะ
เริ่มต้น (Early
- stage)

2.13.7
พัฒนา
บุคลากร
และ
เครือข่าย
วิจัย

2.14.7 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
2.14.8 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมตามความต้องการ
ของ ภาคการผลิตและการบริการ รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับ
มาตรฐานกรวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริม
การผลิตและเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์ และเป้าหมายของ
ประเทศ
2.14.9 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
ความรู้ภูมิ ปัญญาไทย โดยพัฒนาการเรียนรูแ้ ละความคิด
สร้างสรรค์ ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ ประชาชน
เรียนรู้คิดและทาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2.18.14.1
สนับสนุน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ
ประเด็นที่ 2.14
การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1.1 พัฒนากาลังคน และสร้างความตระหนักด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ
1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี
2. จานวนบุคลากรทีท่ างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. จานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
4. จานวนผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ของประเทศ
6. จานวนนักวิจัยที่มกี ารแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
7. จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ วท. ที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค

8. จานวนหลักสูตรด้าน วทน. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2.10(1) โครงข่ายคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.10(2) การบริหารจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานและอานวยความ
สะดวกทางการค้าให้มี ประสิทธิภาพ
และได้ มาตรฐานสากล

2.10(1).1 สัดส่วนผู้ใช้ ระบบ
รถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางใน
เขต กทม. และปริมณฑล จากร้อย
ละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564/
การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
เป็นร้อยละ 4 ของปริมาณการขนส่ง
ทั้งหมดในปี 2564 /สัดส่วนต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ 7 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปี
2564 /การขนส่งทางน้าเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยเป็นร้อยละ 15 ของ
ปริมาณการขนส่งทั้งหมดในปี 2564
/ความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานใน กทม.
และภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 120 และ
55 ล้านคนต่อปี ตามลาดับในปี
2.7.2 ส่งเสริม 2564
2.10(2).2 ประสิทธิภาพการอานวย
SME กลุ่ม
ความสะดวกทางการค้าของประเทศ
ทั่วไป
อยู่ในระดับที่ดี ขึน้ ในปี 2564
(Regular) ให้ (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศ
มีศักยภาพมาก ของธนาคารโลก (Trading Across
Border)
ขึ้น และให้
ความช่วยเหลือ
SME ที่ประสบ 2.10.2 การกากับดูแลและพัฒนา
ปัญหาทาง
มาตรฐานการคมนาคมขนส่ง
ธุรกิจ (Turn 2.10.3 พัฒนา NSW ให้ เชื่อมโยง
Around)
แลกเปลี่ยนกระบวนการนาเข้าส่งออก
2.7.3 ส่งเสริม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้
SME ที่มี
กระดาษได้สมบูรณ์
ศักยภาพ
(Strong) ให้มี
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ได้มากขึ้น
2.7(1).1 SME
และ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
สามารถสร้าง
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ไม่
น้อยกว่า
70,000 ล้าน
บาท

2.12 แผนงาน 2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
บูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และดิจิทัล

2.15 ยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับ
2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และการ
สร้างความเป็นห้างหุน้ ส่วนกับนานา
และนวัตกรรม
ประเทศ

2.12(1) ประเทศ
ไทยเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การเป็น
ประเทศที่
ขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital
Transformation)
ในทุกภาคส่วนของ
ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมอย่าง
เต็มศักยภาพ

2.14(2) ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย มีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้าน
สังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ

2.13(1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ
2.13(2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2.13(3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ
2.13(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ

2.13(1).1 จานวนต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรม/บริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของโปรแกรมทีไ่ ด้รับการสนับสนุนทั้งหมด
2.13(1).2 จานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานทั้งหมด
2.13(2).1 จานวนนวัตกรรมทางสังคมนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
พร้อมนาไปกาหนดเป็นนโยบาย หรือนวัตกรรมเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 ของ
แผนงาน
2.13(2).2 จานวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนาไปใช้ประโยชน์
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกาหนดเป็นนโยบายในการ
ดาเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน
2.13(3).1 จานวนผลงานวิจัยสามารถถูกนาไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ร้อยละ 50 ของแผนงาน
2.13(3).2 จานวนผลงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ปัญหาการดาเนินงาน
2.12.2 บูรณา ของหน่วยงาน ร้อยละ 50 ของแผนงาน
การการทางาน 2.13(4).2 มูลค่าการลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
และ
การบริการของ 2.13(4).3 จานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกนาไปใช้
ภาครัฐสู่การเป็น ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
รัฐบาลดิจิทัล
2.12.4 สร้าง
ระบบนิเวศที่
เอื้ออานวยต่อ
การเติบโตของ 2.13.1 ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมผ่าน
ระบบเศรษฐกิจ โปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
2.13.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ดิจิทัล
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2.13.3 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตามโปรแกรมยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
(Spearhead) เรื่องเร่งด่วนและตามนโยบายรัฐ
2.13.4 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็น
สาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์
ความรู้
2.13.5 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
2.13.6 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ศักยภาพการทางานของหน่วยงาน
2.13.8 สนับสนุนเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
2.13.9 ส่งเสริมบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.12(1).1 ผล
การจัดอันดับ
ความพร้อมด้าน
ดิจทิ ัล
Network
Readiness
Index (NRI)
ดีขึ้น ไม่น้อย
กว่า 5 อันดับ
ตามการจัด
อันดับของ
World
Economic
Forum

2.15(5) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือและหุน้ ส่วนการพัฒนาที่สาคัญ
และได้รับการยอมรับทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคภูมิภาค และระดับโลก อีกทั้ง
ได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือและหุน้ ส่วนการพัฒนาเพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมและแสวงหาโอกาส
ที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย และร่วมเป็นภาคี
ของความตกลงระหว่างประเทศและ
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมระหว่างประเทศ

าเร็จของการดาเนินความ
• จานวนการยื่นขอและได้รับการจด ความส
ร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น
สิทธิบัตรของคนไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
500 รายการ
• มีนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของผลงานทั้งหมด
• นวัตกรรมที่ภาครัฐนาไปใช้บริการ
ประชาชนไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของ
ผลงานทั้งหมด
2.14.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการ
สาขายุทธศาสตร์ และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาสาคัญ
เร่งด่วนของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึง
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสาหรับ
กิจการใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2.14.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยี นวัตกรรมและต้นแบบที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคมให้ กับชุมชน
2.14.3 สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชน
ในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งการลงทุน
เองหรือสนับสนุนให้เอกชนลงทุนร่วมกับ
ภาครัฐ
2.14.4 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
การวิจัยและนวัตกรรม นาองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้เพื่อ
อ้างอิงและ/หรือต่อยอด
2.14.5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ระบบสิทธิบัตร และการนาผลงานวิจัย
และพัฒนาที่ ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดมูลค่าทั้งเชิงพาณิชย์ และ
สาธารณประโยชน์

2.15.5 สร้างบทบาทเชิงรุกในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศใน
ฐานะเป็นส่วนประกอบสาคัญของ
นโยบายองค์ รวมทั้งหมดในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้กลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาประเทศ
และประชาชน
2.15.6 ให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาแก่ ประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ไทยมี
บทบาทสาคัญ ในฐานะหุ้นส่วนการ
พัฒนาเวที กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และการดาเนินงาน
ตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ อาทิ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทังนี้ เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ
ต่าง ๆ มี ทัศนคติ ในทางบวกส่งผล
ต่อประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ

2.16 แผนงาน
บูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค

2.18 แผนงาน
พื้นฐานด้านการ
สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

1.9 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

2.16(1) เศรษฐกิจ
ระดับภาคเติบโต
ตามศักยภาพ
ประชาชนมี่ความ
เป็นอยู่ และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
(ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ)

2.18.14(1)
แผนงานรอง
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

1.9(1) ความเสียหายจาก
สาธารณภัยและภัยพิบัติต่อชีวิต
ทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจลด
น้อยลง

2.16(1).1 อัตรา
การขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด
(GPP เพิ่มขีน้ )

1.1.1 : เพิ่ม
ศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม
การค้าและการ
ลงทุน
1.1.2 : เพิ่ม
ศักยภาพภาค
การเกษตร
1.1.4: พัฒนาด้าน
สังคมยกระดับ
คุณภาพชีวิต

-

2.18.14.1
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ ประเด็นที่
2.14 การ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

2.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน.
9. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
10. จานวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
11. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ
และภาคธุรกิจ
12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
13. จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว

สป. ปส. พว. สทอภ. มว. สทน. สวทน. สซ. สดร. สนช. ศลช. วว. อพ.

14. ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไขปัญหาของประเทศ
15. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ วท.
16. จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ
17. มูลค่าโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสาหรับรายจ่าย เพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (แผน 12)

สป. วศ. ปส. พว. สทอภ. สทน. สวทน. สซ. สดร. สนช. ศลช. วว. อพ.
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1.9(1).1 พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการ
จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัย
ธรรมชาติ ลดลง และพืน้ ที่
เศรษฐกิจในแต่ละพืน้ ที่เสี่ยงได้รับ
การป้องกันเพิ่มขึ้น

1.9.1 พัฒนาระบบเตือนภัยให้
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่ว
ประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การพยากรณ์ เตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดทา
แผนปฏิบัติการและระบบ
พยากรณ์ เตือนภัยล่วงหน้า
สาหรับการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมการ
จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัย
ธรรมชาติ กาหนดมาตรการ
ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่งเสริม
ความรู้ที่ถูกต้องแก่ ประชาชนใน
การรับมือภัยพิบัติด้วยแผนการ
ซักซ้อมและการจาลอง
สถานการณ์ อย่างเป็นประจา

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อลดความเสี่ยงและความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

18. ร้อยละของสถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี มี
ระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล
ปส.

แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์
จัดสรร
งบประมาณ

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
2.13 แผนงาน
บูรณาการวิจัยและ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นวัตกรรม

2.13(4) การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร
และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของ
ประเทศ

2.13(4).4 อัตรา
การใช้โครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิจัย
และนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี
2.13(4).5 จานวน
หน่วยงานที่
สามารถรับรอง
มาตรฐานการวิจัย
ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
2.13.10 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม
2.13.11 สนับสนุน
ให้ได้มาตรฐานการ
วิจัย/อุตสาหกรรม

2.14(1) ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่อยู่
บนเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีการส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการนวัตกรรม
2.14(2) ประเทศไทยมีการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มีการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมาย
วท.

2.9 แผนงาน 2.13 แผนงานบูรณา 2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
บูรณาการ การวิจัยและ
นวัตกรรม
นวัตกรรม
พัฒนา
ระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

2.16 แผนงาน
บูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

2.18.14(1)
แผนงานรอง
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม

2.3(1) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ
2.3(2) สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีผลิตภาพการผลิตและผลิต
ภาพแรงงานเพิ่มขึ้น/สถาน
ประกอบการที่ได้มาตรฐานใน
อุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้น/สถาน
ประกอบการมีการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
2.3(1).1 จานวนฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ /โครงสร้างพื้นฐาน/
กลุ่มเครือข่าย / หลักสูตรและ
มาตรฐานการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้น
2.3(2).1 ผลิตภาพการผลิตของ
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 / จานวน
สถานประกอบการที่ขยายการ
ดาเนินงานหรือลงทุนใหม่ ซึ่งได้
มาตรฐานในอุตสาหกรรมศักยภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี

2.9(1) เพิ่ม
มูลค่าการ
ลงทุนในพืน้ ที่
ระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา)
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ
10 ต่อปี

2.13(1) การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ

2.9(1).1
อัตราการป
ลี่ยนแปลง
ของมูลค่าการ
ลงทุนของรัฐ
และเอกชน
เฉลี่ยต่อปี

2.13(1).1 จานวน
ต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรม/
บริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของ
โปรแกรมที่ได้รับ
การสนับสนุน
ทั้งหมด
2.13(1).2 จานวน
ผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีที่ถูก
นาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของ
ผลงานทั้งหมด

2.14(1) ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การ
เป็นสังคมที่อยู่บนเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และมีการส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการนวัตกรรม
2.14(2) ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย มีการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ ตลอดจนการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ
• จานวนการยื่นขอและได้รับการจด
สิทธิบัตรของคนไทยเพิ่มขึ้นไม่ น้อย
กว่า 500 รายการ
• มีนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของผลงานทั้งหมด
• ต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยใน
การขอรับรองมาตรฐาน/การ
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 10 ต่อปี
• อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ
10 ต่อปี

2.16(1)
เศรษฐกิจระดับ
ภาคเติบโตตาม
ศักยภาพ
ประชาชนมี่
ความเป็นอยู่
และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น (ด้าน
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ)
2.16(1).1
อัตราการ
ขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด
(GPP เพิ่มขีน้ )

-

2.3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต / การพัฒนา
มาตรฐานที่สาคัญในอุตสาหกรรม
ศักยภาพ / การต่อยอดด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
2.3.4 ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และระบบบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต / การ
สร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าสูงและการ
ผลิตรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ / มีการลงทุนต่อยอดด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย
(Laboratory Scale) สู่ระดับ
อุตสาหกรรม (Industrial Scale)
2.3.5 ส่งเสริมมาตรฐานที่สาคัญใน
อุตสาหกรรมศักยภาพ
2.3.6 พัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากร รวมทั้งแรงงานใน
อุตสาหกรรมศักยภาพให้มีความรู ้
และทักษะในการประกอบการหรือการ
ทางานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมด้วยองค์ ความรู้และ
นวัตกรรม

2.9.3 การ
พัฒนาเขต
ส่งเสริมพิเศษ
อุตสาหกรรม
และ
อุตสาหกรรม
เกษตรที่ใช้
เทคโนโลยีขนั้
สูง

2.13.1 ส่งเสริมให้
เอกชนร่วมลงทุน
ด้านวิจัยและ
นวัตกรรมผ่าน
โปรแกรม
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
(Spearhead)
2.13.2 สนับสนุน
การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

2.14.1 สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิต
และบริการสาขายุทธศาสตร์ และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไข
ปัญหาสาคัญเร่งด่วนของประเทศอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสาหรับกิจการใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2.14.3 สนับสนุนภาคเอกชนและ
ชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งการ
ลงทุนเองหรือสนับสนุนให้เอกชน
ลงทุนร่วมกับภาครัฐ
2.14.5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ระบบสิทธิบัตร และการนาผลงานวิจัย
และพัฒนาที่ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดมูลค่าทั้งเชิงพาณิชย์ และ
สาธารณประโยชน์
2.14.8 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของภาคการผลิตและการ
บริการ รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับ
มาตรฐานกรวิจัย และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการผลิต
และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการตามสาขายุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายของประเทศ

1.1.1 : เพิ่ม
ศักยภาพ
ภาคอุตสาหกร
รม การค้าและ
การลงทุน
1.1.2 : เพิ่ม
ศักยภาพภาค
การเกษตร
1.1.4: พัฒนา
ด้านสังคม
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

2.18.14.1
สนับสนุน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สร้าง
ความสามาร
ถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ
ประเด็นที่
2.14 การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม

2.18.14.1
สนับสนุน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามาร
ถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ
ประเด็นที่
2.14 การ
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม

3.1 พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐาน
19. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
20. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนิน โครงการขนาดใหญ่

ตัวชี้วัด
วท.

1) โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
2) โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ และการฉาย
รังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4.1 สร้างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปส. พว. สทอภ. มว. สทน. สดร. อพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ

แผนงานรอง
บุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

2.5 บูรณาการเพัฒ
นาศักยภาพการ
ผลิตภาค
การเกษตร

2.7 แผนงาน 2.13 แผนงานบูรณาการวิจัย
บูรณาการพัฒนา และนวัตกรรม
ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจ
ชุมชน และ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมสู่สากล

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

2.16 แผนงาน
บูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

2.18
แผนงาน
พื้นฐานด้าน
การสร้าง
ความสามารถ
ในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

4.3 แผนงานบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ

2.5(2) เกษตรกร
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สถาบันเกษตรกรมี
ความเข้มแข็ง
2.5(2).1 เกษตรกร
ได้รับการยกระดับ
เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
ไม่นอ้ ยกว่า 1.18
ล้านราย และรายได้
เงินสดสุทธิของ
ครัวเรือนเกษตรกร
ไม่นอ้ ยกว่า61,000
บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี

2.7(1)SME และ 2.13(2) การวิจัยและ
ผู้ประกอบการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิง่ แวดล้อม
ชุมชนได้รับการ
ยกระดับเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

2.14(2) ประเทศไทยมี
การวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมาย มีการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ ตลอดจนการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

2.16(1)
เศรษฐกิจระดับ
ภาคเติบโตตาม
ศักยภาพ
ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
และคุณภาพ
ชีวิตดีขนึ้
(ด้านการสร้าง
วามสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ)

2.18.14(1)
แผนงานรอง
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม

4.3(2) สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการดารงชีวิตของคนทุก
กลุ่มในสังคมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

• นวัตกรรมที่ภาครัฐ
นาไปใช้บริการ
ประชาชนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ของ
ผลงานทั้งหมด

2.16(1).1
อัตราการ
ขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด
(GPP เพิ่มขึ้น)

2.5.6 การพัฒนา
เกษตรสมัยใหม่
4.0 (ปลายทาง)

2.7.4 พัฒนา
ผู้ประกอบการ
ชุมชน
(Communit
y - based)
ให้มี
ความสามารถ
ในการ
ประกอบธุรกิจ
แบบ
มืออาชีพ

2.14.2 สนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและต้นแบบที่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม
ให้กับชุมชน
2.14.6 ส่งเสริมให้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

1.1.2 : เพิ่ม
ศักยภาพภาค
การเกษตร
1.1.4: พัฒนา
ด้านสังคม
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

2.7(1).1
SME และ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนทีไ่ ด้ รับ
การพัฒนา
สามารถสร้าง
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้
ไม่นอ้ ยกว่า
70,000 ล้าน
บาท

2.13(2).1 จานวน
นวัตกรรมทางสังคม
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
พร้อมนาไปกาหนดเป็น
นโยบาย หรือนวัตกรรมเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50
ของแผนงาน
2.13(2).2 จานวนองค์
ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม
ที่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สังคม ชุมชน
พร้อมนาไปใช้ ประโยชน์
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี หรือกาหนด
เป็นนโยบายในการ
ดาเนินงานขององค์กร ร้อย
ละ 50 ของแผนงาน
2.13.4 สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมด้านสังคมใน
ประเด็นสาคัญตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
การจัดการและถ่ายทอด
องค์ความรู้

-

4.3(2).1 ผู้สูงอายุเข้าถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลและส่งเสริมสุขภาวะ
ที่ดี จานวน 205,700 คน

2.18.14.1
สนับสนุน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สร้าง
ความสามาร
ถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ
ประเด็นที่
2.14 การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม

4.3.2 ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5.1 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
บุคลากรในการ
ดาเนิน
ยุทธศาสตร์

27. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
28. จานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุ และผู้พกิ ารที่ผลิตได้เองภายในประเทศ
29. จานวนชุมชน/ท้องถิน่ ที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา
30. จานวนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
31. จานวนผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการและผูด้ ้อยโอกาสที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
32. จานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รบั การพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

23. จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
24. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
25. จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
26. จานวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่นวัตกรรม

21. จานวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล
22. จานวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
หน่วยงาน

2.18
แผนงาน
พื้นฐาน
ด้านการ
สร้าง
ความสามาร
ถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ
2.18.14(1)
แผนงานรอง
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม

2.3 แผนงานบูรณาการอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

-

นโยบาย
การจัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2.18
แผนงาน
พื้นฐานด้าน
การสร้าง
ความสามาร
ถในการ
แข่งขัน
ของประเทศ

• หน่วยงานที่สามารถรองรับมาตรฐานการวิจัยด้าน
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
• ต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรอง
มาตรฐาน/การดาเนินการวิจัยและพัฒนาลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 10 ต่อปี
• อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

2.14.3 สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการ
พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ทั้งการลงทุนเองหรือสนับสนุนให้เอกชน
ลงทุนร่วมกับภาครัฐ
2.14.8 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่
เหมาะสมตามความต้องการของภาคการผลิตและ
การบริการ รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับมาตรฐาน
กรวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจน
ส่งเสริมการผลิตและเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการตามสาขา
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วศ. พว. มว. สวทน. สซ. ศลช. วว.

สป. วศ. ปส. พว. สทอภ. สทน. สสนก. สนช. ศลช. วว.
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ทุกหน่วยงาน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์
จัดสรร
งบประมาณ

2.7 แผนงาน
บูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่
สากล

2.13
แผนงาน
บูรณาการ
วิจัยและ
นวัตกรรม

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2.18
แผนงาน
พื้นฐานด้าน
การสร้าง
ความสามาร
ถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

เป้าหมาย
วท.

1.1 พัฒนากาลังคน และสร้างความตระหนักด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ

ตัวชี้วัด
วท.

1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี
2. จานวนบุคลากรทีท่ างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. จานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
4. จานวนผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ของประเทศ
6. จานวนนักวิจัยที่มกี ารแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
7. จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ วท. ที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค
8. จานวนหลักสูตรด้าน วทน. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร

ผลผลิต/
โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. โครงการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรม
เกิดใหม่ที่มีการ
เติบโตสูง
(Innovative
Startup)
(สป.วท.) 274.81
ลบ.
2. โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SMEs)
สู่อุตสาหกรรม 4.0
ด้วยเทคโนโลยี
มาตรวิทยา (มว)
5.83 ลบ.
3. โครงการจัดทา
และขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup) (สว
ทน.) 3.50 ลบ.
4. โครงการพัฒนา
กลไกสนับสนุน
ความสามารถ
(SME) ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (สว
ทน.) 10 ลบ.
5. โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้าน
รูปแบบธุรกิจ
(สนช.) 139.52
ลบ.
6. โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
(SMEs) และ
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ศลช.) 16.37
ลบ.
7. โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ (Startup)
ด้านชีววิทยา
ศาสตร์ (ศลช.)
17.55 ลบ.

1. โครงการ
สนับสนุน
นักเรียนทุน
รัฐบาล
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ระยะที่ 4
(สป.วท.)
251.30 ลบ.
2. โครงการ
สนับสนุน
นักเรียนทุน
รัฐบาล
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ระยะที่ 3
(สป.วท.) 218
ลบ.
3. โครงการ
สนับสนุน
นักเรียนทุน
รัฐบาลด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ระยะ3+
(สป.วท.)
830.80 ลบ.
4. โครงการ
พัฒนากาลังคน
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(พว.) 120
ลบ.

467.5931 ลบ. 1,420.1000 ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.7 แผนงาน 2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
บูรณาการพัฒนา คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่
สากล

2.12 แผนงาน 2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
บูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และดิจิทัล

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

2.15 ยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และการ
สร้างความเป็นห้างหุ้นส่วนกับนานา
ประเทศ

2.16 แผนงาน
บูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค

2.18 แผนงาน
พื้นฐานด้านการ
สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อลดความเสี่ยงและความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

2.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน.
9. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
10. จานวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
11. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ
และภาคธุรกิจ
12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
13. จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนาไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณแล้ว

1. ผลผลิต : การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทาง
ดาราศาสตร์ (สดร.) 43.38
ลบ.
2. โครงการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด
(สนช.) 5 ลบ.
3. โครงการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจนวัตกรรม (สนช.)
6.50 ลบ.
4. โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถกาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (อพ.) 464.93 ลบ.
5. ผลผลิต : การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (วว.) 211.74 ลบ.

1. ผลผลิต : ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (พว.) 5 ลบ.

1. ผลผลิต : การ
ให้บริการเผยแพร่
ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
(สป.วท.) 64.02
ลบ.
2. ผลผลิต :
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี (ปส.) 6
ลบ.
3. ผลผลิต : การ
พัฒนากาลังคน
ด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
(สทอภ.) 42.40
ลบ.
4. ผลผลิต : การ
พัฒนากาลังคน
ด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (สทน.)
5.12 ลบ.
5. ผลผลิต : การ
สร้างความ
ตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (สทน.)
4.31 ลบ.
6. ผลผลิต : การ
พัฒนากาลังคน
และสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์แสง
ซินโครตรอน
(สซ.) 87.03 ลบ.
7. ผลผลิต : การ
พัฒนากาลังคน
ทางด้านดารา
ศาสตร์ โดยการ
สร้างเครือข่าย/
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ (สดร.)
71.70 ลบ.
8. ผลผลิต : สร้าง
ความเข้มแข็งด้าน
นวัตกรรม (สนช.)
59.51 ลบ.
9. ผลผลิต : การ
สนับสนุนการ
บริหารงาน
พิพิธภัณฑ์ (อพ.)
149.20 ลบ.

1. โครงการ
เพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม (SME)
(วศ.) 14.30
ลบ.
2. โครงการ
ส่งเสริม
เทคโนโลยี
และเพิ่ม
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ
ชุมชน (วศ.)
44.22 ลบ.

731.5684 ลบ.

5.0000 ลบ.

489.3394 ลบ.

58.5282 ลบ. 199.9802 ลบ.

1. โครงการพัฒนา
เครื่องมือภูมิ
สารสนเทศเพื่อ
เพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศ
(สทอภ.) 63.48
ลบ.
2. โครงการบริการ
วิเคราะห์และ
ทดสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ระบบขนส่งทาง
ราง (วว.) 136.50
ลบ.

1. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการการ
เชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ
National Single
Window (NSW)
(ปส.) 0.94 ลบ.

1. โครงการ
บูรณาการระบบ
ข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบ
เทียบ (วศ.)
4.85 ลบ.
2. โครงการ
ส่งเสริมการใช้
งานภูมิ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลด้วย
ข้อมูลเชิง
ตาแหน่งความ
ละเอียดสูง
(สทอภ.) 4.71
ลบ.

0.9406 ลบ.

9.5607 ลบ.

1. โครงการวิจัยและ 1. โครงการ
นวัตกรรมเพื่อตอบ วิจัยและ
โจทย์การสร้างความ พัฒนาเพื่อ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สร้างองค์
(วศ.) 8.79 ลบ. ความรู้
2. โครงการวิจัยและ พื้นฐานใหม่
นวัตกรรมเพื่อตอบ นาไปสูก่ าร
โจทย์การสร้างความ ต่อยอด
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ งานวิจัย
(พว.) 568 ลบ. (สซ.) 3.64
3. โครงการวิจัยและ ลบ.
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมอวกาศ
และการบิน
(สทอภ.) 14.06
ลบ.
4. โครงการวิจัย
วิทยาศาสตร์อวกาศ
(สทอภ.) 12.30
ลบ.
5. โครงการพัฒนา
ดาวเทียมวิจัย
อวกาศ (สทอภ.)
20.47 ลบ.
6. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมขนาด
ใหญ่ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
(Spearhead)
(สวทน.) 796.91
ลบ.
7. โครงการพัฒนา
เครื่องมือวัดสาหรับ
ติดตั้งบนดาวเทียม
เพื่อการศึกษา วิจัย
โลกและ
วิทยาศาสตร์อวกาศ
(สดร.) 12.50 ลบ.
8. โครงการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรม
เป้าหมายด้าน
ชีววิทยาศาสตร์
(ศลช.) 146.17 ลบ.

1,579.2146 ลบ.

สป. ปส. พว. สทอภ. มว. สทน. สวทน. สซ. สดร. สนช. ศลช. วว. อพ.

3.6456
ลบ.

1. โครงการ
วิจัยและ
นวัตกรรม
เพื่อสร้างองค์
ความรู้
พื้นฐานของ
ประเทศและ
ขีด
ความสามาร
ถทาง
เทคโนโลยี
(วศ.) 4.20
ลบ.
2. โครงการ
วิจัยและ
พัฒนา
เทคโนโลยี
ฐานที่สาคัญ
(พว.) 185
ลบ.
3. โครงการ
วิจัยและ
พัฒนา
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์
(สทน.)
13.39 ลบ.
4. โครงการ
พัฒนา
งานวิจัยทาง
ดาราศาสตร์
(สดร.) 14.26
ลบ.
5. โครงการ
ศึกษาวิจัย
และรวบรวม
องค์ความรู้
ด้าน
ธรรมชาติ
(อพ.) 2.04
ลบ.
6. โครงการ
วิจัยและ
นวัตกรรม
เพื่อการสร้าง
องค์ความรู้
พื้นฐานของ
ประเทศ
(วว.) 22.40
ลบ.

241.3245
ลบ.

14. ร้อยละการนาแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกากับแก้ไขปัญหาของประเทศ
15. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ วท.
16. จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ
17. มูลค่าโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสาหรับรายจ่าย เพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (แผน 12)

1. โครงการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคม
ธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
(สป.วท.) 343.96 ลบ.
2. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพ (วศ.)
2.52 ลบ.
3. โครงการขับเคลื่อนบัญชี
นวัตกรรมไทย (พว.) 4 ลบ.
4. โครงการการใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.)
46.68 ลบ.
5. โครงการนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรม RDI : การ
พัฒนากระบวนการวิจัยและ
ระบบการบริหารความรู้และ
เทคโนโลยีและระบบนิเวศน์
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม (สว
ทน.) 4 ลบ.
6. โครงการส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน (สว
ทน.) 62 ลบ.
7. โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่
บุคลากร ในสาขายุทธศาสตร์
ของประเทศ (สวทน.) 50
ลบ.
8. โครงการพัฒนากลไก
สนับสนุนความสามารถด้าน
วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
(สวทน.) 5 ลบ.
9. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร ระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ
(วว.) 21.36 ลบ.

1. โครงการก่อสร้างอาคารอานวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (สป.วท.) 217.14
ลบ.
2. โครงการส่งเสริมการดาเนินงาน
โครงการพระราชดาริ (สป.วท.) 10 ลบ.
3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
(สป.วท.) 395.80 ลบ.
4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ผู้ประกอบการและชุมชน (วศ.) 78.25
ลบ.
5. โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบ
สินค้าแบบครบวงจร (วศ.) 42.68 ลบ.
6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (วศ.) 11.47 ลบ.
7. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
(วศ.) 12.51 ลบ.
8. โครงการยกระดับคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน (วศ.) 13.24 ลบ.
9. โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่ง
บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ (วศ.) 8.09 ลบ.
10. โครงการเพิ่มศักยภาพการกากับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกัน
การกระทาผิดตามกฎหมาย (ปส.) 9.77
ลบ.
11. ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (พว.) 90 ลบ.
12. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านแสงซินโครตรอน (สซ.) 194.59 ลบ.
13. โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิง
เส้นสาหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
(สซ.) 30.25 ลบ.
14. โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพึ่งพาตนเอง (สดร.) 63 ลบ.
15. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
ชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน (ศลช.) 10
ลบ.

1. โครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศว่าด้วยจริยธรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สป.วท.) 15 ลบ.
2. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็น
ประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน
(สป.วท.) 10 ลบ.
3. โครงการผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (สป.วท.) 26.30 ลบ.

1. โครงการ
ส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย
ภาคเหนือ
(สป.วท.) 2.95
ลบ.
2. โครงการ
พัฒนาและ
สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีชีวภา
พและนวัตกรรม
การผลิตภาค
เกษตร
(สป.วท.) 10
ลบ.
3. โครงการ
พัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่
(สป.วท.) 6.91
ลบ.
4. โครงการ
พัฒนาเมือง
ศูนย์กลาง
จังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่
(สป.วท.)
111.93 ลบ.
5. โครงการ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
ให้มีความ
เข้มแข็ง (สนช.)
22.40 ลบ.

1. ผลผลิต : ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (สป.วท.)
38.98 ลบ.
2. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะ
ด้านนโยบายและแผน
(สป.วท.) 142.55 ลบ.
3. โครงการศูนย์
ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจาภูมิภาค
(สป.วท.) 19.90 ลบ.
4. ผลผลิต : การบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
(วศ.) 8.61 ลบ.
5. ผลผลิต : สินค้าได้รับ
การตรวจสอบ สอบเทียบ
คุณภาพ (วศ.) 38.43 ลบ.
6. ผลผลิต :
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรอง
ความสามารถ (วศ.)
21.20 ลบ.
7. ผลผลิต : กาลังคนทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนา (วศ.) 6.24 ลบ.
8. ผลผลิต : การบริการ
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วศ.) 6.28
ลบ.
9. ผลผลิต : การสร้าง
มาตรการความปลอดภัย
ในการกากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี (ปส.) 40.02 ลบ.
10. ผลผลิต : การผลักดัน
ข้อเสนอแนะ นโยบาย
แผน และมาตรการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี (ปส.)
70.30 ลบ.
11. ผลผลิต : การบริการ
ข้อมูลดาวเทียมและภูมิ
สารสนเทศ (สทอภ.)
130.17 ลบ.
12. ผลผลิต : การจัดทา
และพัฒนาภูมิสารสนเทศ
(สทอภ.) 37.85 ลบ.
13. ผลผลิต : การจัดทา
และผลักดันข้อเสนอ
นโยบาย แผนและ
มาตรการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(สวทน.) 47.45 ลบ.
14. ผลผลิต : การ
ให้บริการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วว.)
103.81 ลบ.

539.5430 ลบ.

1,186.8333 ลบ.

51.3042 ลบ.

154.1998 ลบ.

711.8644 ลบ.

สป. วศ. ปส. พว. สทอภ. สทน. สวทน. สซ. สดร. สนช. ศลช. วว. อพ.
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1.9 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

18. ร้อยละของสถาน
ประกอบกาทางนิวเคลียร์
และรังสีมีระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
(ปส.) 39.10 ลบ.

39.1000 ลบ.

ปส.

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์
จัดสรร
งบประมาณ

เป้าหมาย
วท.

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
2.13 แผนงาน
บูรณาการวิจัยและ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นวัตกรรม

2.18
แผนงาน
พื้นฐานด้าน
การสร้าง
ความสามาร
ถในการ
แข่งขัน
ของประเทศ

2.3 แผนงานบูรณาการอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

3.1 พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐาน
19. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
20. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนิน โครงการขนาดใหญ่

ตัวชี้วัด
วท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1) โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
2) โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ และการฉาย
รังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2.9 แผนงาน 2.13 แผนงานบูรณา 2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
บูรณาการ การวิจัยและ
นวัตกรรม
นวัตกรรม
พัฒนา
ระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

2.16 แผนงาน
บูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.18
แผนงาน
พื้นฐาน
ด้านการ
สร้าง
ความสามาร
ถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (พว.)
162 ลบ.
2. โครงการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ
มาตรฐานทางเคมีและ
ชีวภาพ (มว.)
90.86 ลบ.
3. โครงการปรับปรุง
อาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิง
รับรองด้านเคมี (มว.)
4.29 ลบ.
4. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการวัดเพื่อ
รองรับการพัฒนาระบบ
ราง (มว.) 82 ลบ.
5. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
(สทน.) 47.20 ลบ.
6. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ด้าน
การแพทย์ อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมด้วย
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
(สทน.) 166.75 ลบ.
7. โครงการจัดตัง้
ศูนย์วิจยั และพัฒนา
ทางด้านพลาสมาและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิว
ชัน (สทน.) 15.50 ลบ.
8. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการฉายรังสี
ผลิตผลการเกษตรเพือ่
การส่งออกด้วยเครื่อง
เร่งอนุภาค (สทน.)
164.27 ลบ.
9. โครงการพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์
รัชกาลที่ 9) (อพ.)
112.05 ลบ.
10. โครงการศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต
(Futurium) (อพ.)
39.73 ลบ.

1. โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (ปส.)
111.09 ลบ.
2. โครงการระบบ
ดาวเทียมสารวจเพื่อ
การพัฒนา (THEOS-2)
(สทอภ.) 792.65 ลบ.
3. โครงการพัฒนา
เครือข่ายดาราศาสตร์
วิทยุและยีออเดซี่
(Geodesy) (สดร.)
260.71 ลบ.
4. ผลผลิต : การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์ (สดร.)
175.90 ลบ.

1. ผลผลิต
: การ
พัฒนา
ระบบ
มาตร
วิทยา
(มว.)
93.25 ลบ.

1. โครงการพัฒนา
ความสามารถ
ผู้ประกอบการไปสู่
อุตสาหกรรมศักยภาพ
(มว.) 5.04 ลบ.
2. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการวัดสู่การ
พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบอาหารเพื่อ
คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
(มว.) 3.09 ลบ.
3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
อาหารแปรรูปและ
ข้าวหอมมะลิไทยให้
ปลอดภัยด้วยมาตร
วิทยา (มว.) 0.83
ลบ.
4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาหารฮา
ลาลเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลโลก (มว.)
1.44 ลบ.
5. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
วัดเพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมศักยภาพ
ยานยนต์สมัยใหม่
(มว.) 25.05 ลบ.
6. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
วัดเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (มว.) 0.93
ลบ.
7. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพฝีมือแรงงาน
ด้วยเทคโนโลยีมาตร
วิทยาเพื่อนาไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0
(มว.) 14.96 ลบ.
8. โครงการบริหารจัด
การเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food
Innopolis) (สวทน.)
42.73 ลบ.
9. โครงการพัฒนา
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านอาหาร
และการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีแสง
ซินโครตรอน (สซ.)
56.50 ลบ.

662.6423 ลบ.

884.689 ลบ.

1,340.3624 ลบ.

93.2579 ลบ.

150.6053 ลบ.

ปส. พว. สทอภ. มว. สทน. สดร. อพ.

1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
การทดสอบ
คุณภาพอาหาร
ในเมือง
นวัตกรรมอาหาร
(วศ.) 10.01 ลบ.
2. โครงการเมือง
นวัตกรรมอาหาร
(Food
Innopolis) ใน
อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
(พว.) 121.47
ลบ.
3. โครงการ
ยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์สู่
อุตสาหกรรม 4.0
ด้วยเทคโนโลยี
มาตรวิทยา (มว.)
1.66 ลบ.
4. โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและ
เครื่องสาอางเชิง
พาณิชย์ (ศลช.)
5 ลบ.
5. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
วิจัยอาหาร (วว.)
14.36 ลบ.
6. โครงการจัดตัง้
ศูนย์นวัตกรรม
การผลิตหัว
เชื้อจุลินทรียเ์ พื่อ
อุตสาหกรรม
(วว.) 7.64 ลบ.
7. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมอาหาร
ปลอดภัย (วว.)
42.70 ลบ.

1. โครงการ
สร้าง
มาตรฐาน
การทดสอบ
เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ยานยนต์
สมัยใหม่
การบิน และ
หุ่นยนต์
(วศ.) 6.14
ลบ.

202.8624 ลบ. 6.1400 ลบ.

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

2.16 แผนงาน
บูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

2.18
แผนงาน
พื้นฐานด้าน
การสร้าง
ความสามารถ
ในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

4.3 แผนงานบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ

แผนงานรอง
บุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
บุคลากรในการ
ดาเนิน
ยุทธศาสตร์

27. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
28. จานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้พิการทีผ่ ลิตได้เองภายในประเทศ
29. จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา
30. จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รบั การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
31. จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทีน่ านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
32. จานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ

23. จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
24. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
25. จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
26. จานวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่นวัตกรรม

1. โครงการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
การเฝ้าระวัง
เตรียมความพร้อม
ระงับ และบรรเทา
ผลกระทบจากภัย
คุกคามทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ข้ามพรมแดน
(ปส.) 5.98 ลบ.
2. โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ
(ปส.)
2.40 ลบ.
3. โครงการจัดตัง้
สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ (พว.)
597 ลบ.
4. โครงการพัฒนา
นาฬิกาอะตอม
เชิงแสง (มว.)
5.53 ลบ.
5. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการวัด
แรงดันไฟฟ้า
ความถีต่ ่าระดับ
ปฐมภูมิ (มว.)
3.63 ลบ.
6. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมทางการ
วัดด้านมิติเพื่อ
รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยุค
ใหม่ (มว.) 5.79
ลบ.
7. โครงการจัดตัง้
ห้องปฏิบตั กิ าร
วิเคราะห์และ
ทดสอบผลิตภัณฑ์
(มว.) 12.98 ลบ.
8. โครงการพัฒนา
คู่มือการตรวจ
ประเมินทาง
เทคนิค (มว.)
4.30 ลบ.
9. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการวัด
แห่งชาติด้าน
ความเร็วลม
(มว.) 25 ลบ.

2.7 แผนงาน 2.13 แผนงานบูรณาการวิจัย
บูรณาการพัฒนา และนวัตกรรม
ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจ
ชุมชน และ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ

5.1 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

4.1 สร้างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม

21. จานวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากล
22. จานวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ผลผลิต/
โครงการ

2.5 บูรณาการเพัฒ
นาศักยภาพการ
ผลิตภาค
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน

1. โครงการวิจัย
และพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจของ
ประเทศด้วย
เทคโนโลยีซนิ โครต
รอน (สซ.) 11.61
ลบ.

1. โครงการ
พัฒนาพื้นที่
ระเบียง
เศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก
(พว.) 394.39
ลบ.

11.6100 ลบ.

1. ผลผลิต :
การบริหาร
และใช้
ประโยชน์
อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
(พว.)
168.39 ลบ.

394.3988 ลบ. 168.3926 ลบ.

วศ. พว. มว. สวทน. สซ. ศลช. วว.

1. โครงการ
บริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก
(Agri – Map)
(พว.) 40.88 ลบ.

1. โครงการพัฒนา
1. โครงการ 1. โครงการ
ผู้ประกอบการและ
ยกระดับสินค้าหนึ่ง
วิจัยและ
วิจัยและ
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนา
พัฒนา
(OTOP) (สป.วท.) 50
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม
ลบ.
2. โครงการสนับสนุน เทคโนโลยี
เพื่อ
การพัฒนาเทคโนโลยี และ
แก้ปัญหา
ของอุตสาหกรรมไทย
นวั
ต
กรรม
สร้างความ
(Innovation and
ด้านความ เข้มแข็งด้าน
Technology
Assistance Program ปลอดภัยจาก สังคมชุมชน
: ITAP) (พว.) 500 ลบ. พลังงาน
และความ
3. โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจ นิวเคลียร์และ มั่นคง (วศ.)
นวัตกรรมใหม่
รังสี (ปส.) 4.35 ลบ.
(Startup Voucher) 19.25 ลบ.
2. โครงการ
(พว.) 64 ลบ.
วิจัยมุ่งเป้า
4. โครงการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการ
ตอบสนอง
ใหม่ด้านเทคโนโลยีและ
ความ
นวัตกรรม (พว.) 4.09
ต้องการใน
ลบ.
5. โครงการยกระดับขีด
การพัฒนา
ความสามารถของศูนย์
ประเทศ
บ่มเพาะและพัฒนานัก
(พว.) 87
ลงทุนเพื่อธุรกิจและ
นวัตกรรมใหม่ (พว.) 8
ลบ.
ลบ.
3. โครงการ
6. โครงการพัฒนา
วิจัยและ
ศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลา
นวัตกรรม
ลของอุตสาหกรรมไทย
เพื่อพัฒนา
(พว.) 15.50 ลบ.
สังคมและ
7. โครงการสนับสนุน
สิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบการให้ได้รับ
มาตรฐาน (Capability
(พว.)
Maturity Model
123 ลบ.
Integration : CMMI)
4. โครงการ
(พว.) 6 ลบ.
8. โครงการยกระดับขีด
วิจัยและ
ความสามารถในการ
พัฒนาเพื่อ
แข่งขันของวิสาหกิจ
สร้าง
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ด้วยงาน
นวัตกรรม
นวัตกรรมด้านรังสี
หรือใช้
(สทน.) 1.64 ลบ.
ประโยชน์
9. โครงการพัฒนาธุรกิจ
(สทน.)
นวัตกรรมเพื่อสังคมและ
ชุมชน (สนช.) 16.50
1.87 ลบ.
ลบ.
5. โครงการ
10. โครงการพัฒนา
วิจัยและ
นวัตกรรมมุ่งเป้า
(Thematic
นวัตกรรม
Innovation) (สนช.)
เพื่อการ
50 ลบ.
พัฒนาสังคม
11. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมสาหรับ
และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
สิ่งแวดล้อม
ขนาดกลางและขนาด
(วว.)
ย่อม (สนช.) 10 ลบ.
12. โครงการจัดตั้งศูนย์
88.57 ลบ.
นวัตกรรมการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) (วว.)
14.88 ลบ.
13. โครงการพัฒนา
ตลาดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
(วว.) 18.81 ลบ.

1. โครงการระบบและ
บริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (สทอภ.) 23
ลบ.
2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิง
พื้นที่ และภัยพิบัติ ด้วย
การบูรณาการเครือ่ งมือเชิง
พื้นทีแ่ บบองค์รวม
(สทอภ.) 22 ลบ.
3. โครงการพัฒนาระบบ
การตัดสินใจและบริหารเชิง
พื้นทีแ่ บบองค์รวมใน
ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (สทอภ.) 20 ลบ.
4. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน และ
เทคโนโลยีด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
(สสนก.) 254.09 ลบ.

40.8800 ลบ.

757.7906 ลบ. 19.2572 ลบ. 304.8042 ลบ.

319.0923 ลบ.

1. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (พว.)
10.50 ลบ.
2. โครงการ
ส่งเสริมเกษตรกร
ให้มีการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการ
ผลิตและบริหาร
จัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ
(พว.) 20 ลบ.
3. โครงการ
ส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย
ภาคเหนือ (วว.)
6.69 ลบ.
4. โครงการ
ส่งเสริมเกษตรกร
ให้มีการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการ
ผลิตและบริหาร
จัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ
(วว.) 10.20 ลบ.
5. โครงการ
ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการ
ผลิตสินค้า
เกษตรไปสู่สนิ ค้า
ชนิดใหม่ตาม
ศักยภาพพืน้ ที่
(วว.) 9.08 ลบ.

1. ผลผลิต :
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี
(สป.วท.)
114.98 ลบ.
2. ผลผลิต :
การถ่ายทอด
องค์ความรู้
และ
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์
(สทน.) 23.99
ลบ.
3. ผลผลิต :
การบริการ
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์
(สทน.)
185.92 ลบ.
4. ผลผลิต :
ฐานความรู้
และ
เทคโนโลยี
ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรน้า
และ
การเกษตร
(สสนก.)
35.23 ลบ.
5. ผลผลิต :
องค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์
และบริการ
ด้านชีววิทยา
ศาสตร์ที่มี
ศักยภาพเชิง
พาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
(ศลช.) 22.78
ลบ.3

56.4831 ลบ. 382.9280 ลบ.

สป. วศ. พว. วว. สทอภ. สทน. สสนก. สนช. ศลช.
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1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริการด้านชีววิทยาศาสตร์
สุขภาพเพือ่ รองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
(ศลช.) 20.31 ลบ.

20.3167 ลบ.

แผนงานบุคลากร
1) สป.
2) วศ.
3) ปส.
4) พว.
5) สวทน.
6) มว.
7) สทอภ.
8) สทน.
9) สซ.
10) สดร.
11) สสนก.
12) สนช.
13) ศลช.
14) วว.
15) อพ.

2,980.2267 ลบ.
ทุกหน่วยงาน

5. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1 งบประมาณดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 16,688.0210 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 (17,835.9209 ล้านบาท) จานวน 1,147.8999 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.44 จาแนกได้
ดังนี้
5.1.1 งบประมาณจาแนกตามประเภทหน่วยงาน
1) ส่วนราชการ
จานวน 4,236.0313 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2561 จานวน 136.3571 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.12
2) หน่วยงานในกากับ จานวน 6,128.7998 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 1,160.9446 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.37
3) องค์การมหาชน จานวน 4,362.7726 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2561 จานวน 572.3666 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.60
4) รัฐวิสาหกิจ
จานวน 1,960.4173 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2561 จานวน 1,600.1208 ล้านบาท หรือลดลงร้อย 44.94
รายละเอียดตามตารางที่ 2
5.1.2 งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
1) งบบุคลากร
จานวน 414.9944 ล้านบาท
2) งบดาเนินงาน จานวน 324.4557 ล้านบาท
3) งบลงทุน
จานวน 1,447.9314 ล้านบาท
4) งบเงินอุดหนุน จานวน 14,240.9674 ล้านบาท
5) งบรายจ่ายอื่น จานวน 259.6721 ล้านบาท
รายละเอียดตามตารางที่ 3
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายสาคัญ ดังนี้
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ในคราวมอบนโยบายต่อผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์แล ะเทคโนโลยี
เนื่องในโอกาสเข้ารับ ตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่สาคัญของ
กระทรวงให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตามนโยบายรัฐบาล โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็นกระทรวงที่มีความสาคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศ ซึ่งจะใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการขับเคลื่อนโมเดลดังกล่าว
และมีความตั้งใจที่จะผลักดันงานของกระทรวงให้มีความคมชัดและมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 ในเรื่องความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ซึ่งจะให้ความสาคัญใน 6 เรื่อง ดังนี้
1. เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด เน้นการดาเนินงานที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย (Demand side) เน้นการสร้าง
แรงจูงใจในเส้นทางอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร เน้นการทาให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเรื่องใกล้ตัวมีผลต่อการดารงชีวิต/การดาเนินธุรกิจ
เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้ดี โดยคานึงถึงความต้องการของตลาด และสุดท้ายจะต้องคานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ
2. ทางานบนเครือข่ายความร่วมมือแบบเปิด (Open Collaborative Network) เนื่องจาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นงานที่เกี่ยวข้องในทุกเรื่อง จึงต้อง
มีการบูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วน กระทรวงต่างๆ ประชารัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึงประชาคมโลก ให้เป็น “วิทยาศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”
3. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึกอย่างถึงที่สุด เปลี่ยนจาก Something in Everything เป็น Everything in Something โดยมีการติดตามเทคโนโลยีให้
เท่าทันพลวัตอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ร่ วมดาเนินการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรม
(S-Curve) และสุดท้ายต้องเป็นผู้นาในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น เรื่อง Bio-Economy ซึ่งจะต่อยอดได้ทั้งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร สุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่และ
พลังงาน เป็นต้น
4. น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากภายนอกด้วยการสร้างและพึ่งพาตนเองทางเทคโน โลยี
ไปพร้อมๆ กับ การร่วมรังสรรค์เทคโนโลยีกับ ภายนอก ซึ่งจะต้องสร้างสมดุล ใน 3 เรื่อง คือ (1) การพัฒ นาเทคโนโลยี (Technology Development) (2) การจัดซื้อ
เทคโนโลยี (Technology Acquisition) และ (3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)
5. เดิ น หน้ าไปด้ ว ยกั น ไม่ ท อดทิ้ งใครไว้ข้ างหลั ง โดยใช้ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ในการลดความเหลื่ อ มล้ า เสริม สร้างศั ก ยภาพคนทุ กกลุ่ ม
ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มียุทธศาสตร์ในการผลักดันเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมใน 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่
เกษตรกร และ OTOP (2) กลุ่ม SMEs (3) กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ และบรรษัทข้ามชาติ และ (4) กลุ่ม Startup
6. ผลักดันกลไกการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีนโยบายในการดาเนินงาน (Mandate) ที่ชัดเจนไปสู่
ทิศทางเดียวกัน มีการกาหนดตัวชี้วัด โดยที่แต่ละหน่วยงานมีอิสระ (Autonomy) ในการดาเนินงาน ควบคู่กับการรับผิดชอบ (Accountability) และสร้างวัฒนธรรมของ
การทางานร่วมกัน (Collaboration) ทั้งภายในกระทรวง ระหว่างกระทรวง ประชารัฐ และประชาคมโลก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) วิทย์สร้างคน (2) วิทย์แก้จน (3) วิทย์เสริมแกร่ง และ (4) วิทย์สู่ภูมิภาค
เพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการปูพื้ นฐานในการเตรียมคนไทย
สู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) วิทย์สร้างคน คือ ภารกิจสาคัญที่จะตอบโจทย์ Thailand 4.0 ประกอบด้วย 2 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ Talent & Technology ดังนั้น เรื่องของคนเป็นเรื่องที่
สาคัญ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีส่วนในการสร้างคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความรับผิดชอบในการทาให้เกิด STEM Learning และการนาไปสู่วิชาชีพแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิทย์สร้างคน เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
(1.1) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้คนไทยมีกรอบความคิดที่ถูกต้อง ใช้เหตุใช้ผล โดยจะมุ่งเน้นการปลูกจิตสานึกเชิงวิทยาศาสตร์ให้คนไทย และ
ใช้การ EduTraining ให้มีความคิดความอ่านทางวิทยาศาสตร์ ผลักดันให้เยาวชนไทยเรีย นสายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันคนเรียนสายสังคมต่อวิทยาศาสตร์ 70 : 30
ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีทิศทางตรงข้าม ดังนั้น การจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจ และต้องทาให้เยาวชนอยากเรียน
สายวิทยาศาสตร์ เรียน STEM เพิ่มขึ้น
(1.2) สร้างคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระบบการเรียนรู้) ใช้ระบบการเรียนรู้ ทาให้เด็กมี Technology Confidence คือ ความมั่นใจ
ทางเทคโนโลยี จากสิ่งที่ได้ทดลองทา เช่น การสร้างบอร์ดอัจฉริยะ การทาโครงงานด้านหุ่นยนต์ Maker, Internet of Thing (IoT) จะทาให้เกิดการเรียน STEM เมื่อเรียน
STEM มากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็จะต่อยอดสู่วิชาชีพแห่งอนาคต วิชาชีพอื่น และจะมีส่วนหนึ่งที่จะประกอบวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ อีกเรื่องที่รัฐบ าลมุ่งเน้นอาชีวะ ทาอย่างไรให้
อาชีวะเป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต เปลี่ยนมุมมองที่มีต่ออาชีวะจากเชิงลบเป็นเชิงบวก
(2) วิทย์แก้จน วิทยาศาสตร์ต้องตอบโจทย์ตามที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายไว้ เพื่อทาให้เกิดการลดความเหลื่อมล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของเทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นเหมือนดาบสองคม ดังนั้น ถ้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทาได้ดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ ะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ แต่ถ้าปล่อยไว้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะทาให้เกิดความเหลื่อมล้า ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิทย์แก้จน ซึ่งมุ่งพัฒ นาตามเป้าหมายของรัฐบา ล คือ “เดินหน้าไปด้วยกัน
ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดังนี้
(2.1) ขยายโอกาสการพัฒนาภูมิภาคผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ 6 ภาค โดยให้ความความสาคัญกับความเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับเอกชนเป็นสาคัญ ซึ่งปัจจุบัน
อุทยานวิทยาศาสตร์มีการดาเนินการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา ซึ่งจะต้องหาแนวทางให้พัฒนาหรือสร้าง SMEs/Startup ไม่เฉพาะในเมืองใหญ่ แต่ต้อง
พัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้าง Local SMEs/Startup ให้เกิดขึ้นผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจะเน้นองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ
เป็นสาคัญ รวมไปถึงต้องพัฒนา Fabrication Lab (Fabrication Pilot Plant) เพื่อให้ SMEs ไปสู่นวัตกรรมให้ได้ ซึ่งการมี Pilot Plant ทาให้ SMEs ที่มีแนวคิด (Idea)
เข้ามาและสร้างนวัตกรรมได้ เมื่อมีความมั่นใจจึงจะเกิดการลงทุน
(2.2) ขั บ เคลื่ อ นวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ สั ง คมและเศรษฐกิ จ ฐานราก โดยจะเน้ น การมองกลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ส าคั ญ OTOP เกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มี platform ไปช่วย Big Data ทั้งในเรื่องของสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geoinformatics) สารสนเทศน้า (Hydroinformatics) และชีวสารสนเทศ
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(Bioinformatics) ดังมีตัวอย่างที่ไปช่วยพัฒนาเกษตร อาทิ Agri-Map, What2grow ซึ่งจะช่วยเข้าไปแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง
Internet of Thing (IoT) Big Data Analytic รวมถึง Artificial Intelligence (AI) ที่จะต้องนามาใช้ประโยชน์
(3) วิทย์เสริมแกร่ง วิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งจะไปเติมเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นเรื่องแห่งอนาคต เป็นเรื่องที่จะทาให้
ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง และสามารถสร้างความเข้มแข็งและสร้างสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรร ม ตามที่นายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเสมอ ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิทย์เสริมแกร่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้
(3.1) สร้างระบบเศรษฐกิจนวัตกรรม มุ่งเป้าหมาย SMEs ที่จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา Tech-based Startup
(3.2) เทคโนโลยีเป้าหมายสู่อนาคต (Technology Frontier) ในเรื่อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) โดยจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีใน 4 เรื่องหลัก
ได้ แ ก่ (1) Bio-Economy (Food/ Energy/ Material) (2) Intelligent Economy (IoT/ Big Data/ Artificial Intelligence/ Machine Learning) (3) Defense
Economy (Soft Defense/ Drone/ UAV/ Space Technology) และ (4) ระบบราง นอกจากนี้ ในเรื่ อ ง Bio จะเชื่ อ มโยงไปยั ง Aging Industry และ Medical
Industry
(3.3) โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา (Intelligence Infrastructure) ได้แก่
- โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI)
- การพัฒนาระบบดาวเทียมเพื่อการพัฒนา (Theos-2)
- ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)
- การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
(4) วิทย์สู่ภูมิภาค เป็นกลุ่มที่เพิ่มเติมขึ้น ได้แก่ การกระจายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการแข่งขั นและการ
กระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ด้านอาหาร โดยการส่งออกสินค้าและอาหารพื้นเมือง และโครงการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่ง โครงการดังกล่าวนี้จะเป็นกลไก
หลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2561 - 2562
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ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวง - หน่วยงาน

งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2561 (ล้านบาท) ปี 2562 (ล้านบาท)
17,835.9209
16,688.0210
4,372.3884
4,236.0313
3,578.6131
3,274.1215
525.4718
540.5527
268.3035
421.3571
4,967.8552
6,128.7998
3,936.5774
4,527.8888
302.4077
1,095.0097
728.8701
505.9013
4,935.1392
4,362.7726
1,809.4648
1,343.4254
685.6665
840.2698
507.2960
475.0019
637.1372
705.9154
571.6822
376.7581
341.2518
343.6642
382.6407
277.7378
3,560.5381
1,960.4173
1,813.5361
1,107.4014
1,747.0020
853.0159

รวมกระทรวง
รวมส่วนราชการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง (สป.)
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
3. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
รวมหน่วยงานในกากับ
4. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
5. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
6. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
รวมองค์การมหาชน
7. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
8. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
9. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)
10. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
11. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (สสนก.)
12. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
13. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
รวมรัฐวิสาหกิจ
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
15. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)
ที่มา : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
-1,147.8999
-6.44
-136.3571
-3.12
-304.4916
-8.51
15.0809
2.87
153.0536
57.04
1,160.9446
23.37
591.3114
15.02
792.6020
262.10
-222.9688
-30.59
-572.3666
-11.60
-466.0394
-25.76
154.6033
22.55
-32.2941
-6.37
68.7782
10.79
-194.9241
-34.10
2.4124
0.71
-104.9029
-27.42
-1,600.1208
-44.94
-706.1347
-38.94
-893.9861
-51.17

แผนภาพที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5,000.0000

งบประมาณปี 2561

4,527.8888

4,500.0000

งบประมาณปี 2562
3,936.5774

4,000.0000
3,578.6131

3,500.0000
3,274.1215

(ล้านบาท)

3,000.0000
2,500.0000

2,000.0000

1,813.5361

1,809.4648

1,500.0000

1,747.0020

1,343.4254
1,095.0097

1,000.0000
540.5527

500.0000

525.4718

840.2698

728.8701

268.3035

421.3571

302.4077

507.2960

505.9013

685.6665

637.1372

705.9154

475.0019

0.0000

สป.

วศ.

ปส.

พว.

สวทน.

มว.

สทอภ.

67

สทน.

สซ.

สดร.

853.0159

571.6822
341.2518
376.7581
343.6642

สสนก.

สนช.

1,107.4014

วว.

อพ.

(หน่วยงาน)

ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
414.9944
414.9944
109.6992
191.5782
113.7170
-

รวม
ส่วนราชการ
1. สานักงานปลัดกระทรวง (สป.)
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
3. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
หน่วยงานในกากับ
4. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
5. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
6. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
องค์การมหาชน
7. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
8. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
9. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)
10. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
11. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (สสนก.)
12. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
13. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
รัฐวิสาหกิจ
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
15. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)
ที่มา : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย (ล้านบาท)
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
324.4557
1,447.9314 14,240.9674
324.4557
781.1812
2,455.7279
125.0676
437.0737
2,395.9717
146.6100
147.3489
3.2026
52.7781
196.7586
56.5536
6,128.7998
4,527.8888
1,095.0097
-
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666.7502
379.1637
287.5865

505.9013
4,362.7726
1,343.4254
840.2698
475.0019
705.9154
376.7581
343.6642
277.7378
1,293.6671
728.2377
565.4294

รวม
งบรายจ่ายอื่น
259.6721
259.6721
206.3093
51.8130
1.5498
-

16,688.0210
4,236.0313
3,274.1215
540.5527
421.3571
6,128.7998
4,527.8888
1,095.0097

-

505.9013
4,362.7726
1,343.4254
840.2698
475.0019
705.9154
376.7581
343.6642
277.7378
1,960.4173
1,107.4014
853.0159

แผนภาพที่ 2 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามหมวดรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น
259.6721 ลบ.
2%

งบบุคลากร
414.9944 ลบ. งบดาเนินงาน
2%
324.4557 ลบ.
2%
งบลงทุน
1,447.9314 ลบ.
9%

งบประมาณรวม
16,688.0210 ลบ.

งบเงินอุดหนุน
14,240.9674 ลบ.
85%
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5.2 ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จของหน่วยงาน
หน่ ว ยงาน ใน สั ง กั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโน โลยี ได้ รั บ งบป ระมาณ เพื่ อด าเนิ น การตามผลผลิ ต /โครงการ งบ ประมาณ รวม
16,688.0210 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,980.2267 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 1,845.7823 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์ 4,557.9496 ล้านบาท
แผนงานบูรณาการ 7,304.0624 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน
หน่วยงาน/แผนงาน
รวมทั้งสิ้น
รวมกระทรวง
16,688.0210
ส่วนราชการ
4,236.0313
1. สานักงานปลัดกระทรวง (สป.)
3,274.1215
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
540.5527
3. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
421.3571
หน่วยงานในกากับ
6,128.7998
4. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
4,527.8888
5. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
1,095.0097
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
6. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
505.9013
องค์การมหาชน
4,362.7726
7. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
1,343.4254
8. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
840.2698
9. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)
475.0019
10. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
705.9154
11. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (สสนก.)
376.7581
12. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
343.6642
13. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
277.7378
รัฐวิสาหกิจ
1,960.4173
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
1,107.4014
15. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)
853.0159
ที่มา : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
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บุคลากรภาครัฐ
2,980.2267
429.2875
118.7421
194.0724
116.4730
1,426.4055
1,233.6460
73.4103

พื้นฐาน
1,845.7823
577.5748
380.4506
80.7939
116.3303
309.1033
168.3926
47.4528

119.3492
640.8890
160.3064
163.5762
91.3757
64.4397
87.4285
34.2254
39.5371
483.6447
398.6026
85.0421

93.2579
706.0859
210.4402
219.3632
87.0302
71.7092
35.2373
59.5188
22.7870
253.0183
103.8155
149.2028

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ยุทธศาสตร์
บูรณาการ
4,557.9496
7,304.0624
1,000.4908
2,228.6782
674.2510
2,100.6778
166.2676
99.4188
159.9722
28.5816
434.1669
3,959.1241
257.0000
2,868.8502
974.1466
177.1669
2,294.8224
857.6500
393.7353
224.8404
543.0044
254.0923
11.5000
10.0000
828.4695
211.7462
616.7233

116.1273
720.9753
115.0288
63.5951
71.7556
26.7621
238.4200
205.4137
395.2848
393.2371
2.0477

แผนภาพที่ 3 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน

งบบุคลากรภาครัฐ
2,980.2267 ลบ.
18%

งบบูรณาการ
7,304.0624 ลบ.

งบพื้นฐาน
1,845.7823 ลบ.

44%

11%

งบยุทธศาสตร์
4,557.9496 ลบ.
27%

รวมงบประมาณปี 2562
16,688.0210 ล้านบาท
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ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีโครงการ/ผลผลิตภายใต้แผนงานต่างๆ รวม 34 ผลผลิต 140 โครงการ 1 รายการบุคลากรภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 1, 9, 13 และ 14 (1) – 14 (5) รายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
5.2.1 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณปี 2562 รวม 3,274.1215 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 118.7421 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 380.4506 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 674.2510 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 2,100.6778 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
4.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
รวมงบประมาณทั้งหมดของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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งบประมาณปี 2562
118.7421
ล้านบาท
380.4506
ล้านบาท
380.4506
ล้านบาท
674.2510
ล้านบาท
622.9468
ล้านบาท
51.3042
ล้านบาท
2,100.6778
324.8112

ล้านบาท
ล้านบาท

1,644.0668
131.7998

ล้านบาท
ล้านบาท

3,274.1215

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 7 แผนงาน 4 ผลผลิต 17 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สานักงานปลัดกระทรวง (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สากล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนพื้นที่หรือศูนย์ที่ได้รับส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
(แห่ง/ศูนย์)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : Startup Thailand 2019
ตัวชี้วัด : จานวนคนเข้าร่วมงาน (คน)
กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด : จานวนนักศึกษาที่ผา่ นการเรียนการสอนความเป็นผู้ประกอบการ (คน)
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาย่านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup district)
ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม (แห่ง)
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาศูนย์พัฒนาแนวความคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Idea to Startup
Development Center: I2S)
ตัวชี้วัด : จานวน Startup ที่ได้รับการสนับสนุน (ราย)
กิจกรรมที่ 5 : การสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สาหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
ตัวชี้วัด : โครงการที่ได้รับการสนับสนุน (โครงการ)
กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ (Company R&D Center – CRDC)
ตัวชี้วัด : ศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุน (ศูนย์)
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รวมทั้งสิ้น
3,155.3794
324.8112

ไตรมาส 1
1,511.0234
108.9377

274.8112
15

90.6877

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
426.8045
973.3249
244.2266
89.6085
62.0084
64.2566
60.4585

60.4584

63.2066
15

200
100
94

200
100
94

40000

40000

2200

2200

15

15

200

200

30

30

15

15

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับแผนการพัฒนาและยกระดับด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รบั การพัฒนาขีดความสามารถด้วย วทน. (ราย)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ (ระยะที่ 4) (คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการ คัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.พ. กาหนด (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 4)
ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 4) (คน)
กิจกรรมที่ 2 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4)
ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4) (คน)
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทางานตรงตามสาขาวิชา (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
กิจกรรมที่ 1 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3)
ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3) (คน)
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รวมทั้งสิ้น
50.0000
210

ไตรมาส 1
18.2500

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
29.1500
1.5500
1.0500
100
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-
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-
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218.0000
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-
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100
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225
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แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทางานตรงตามสาขาวิชา (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+)
ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 3+) (คน)
กิจกรรมที่ 2 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)
ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3+) (คน)
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (หน่วยงาน)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ (แห่ง)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
(ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี (โครงการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์ (คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด : จานวนครั้งที่มีการใช้บริการอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง (ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด : จานวนคนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ (ราย)
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รวมทั้งสิ้น
830.8000
85

ไตรมาส 1
490.0000

100
100
94

100
100
55

50

50

805
343.9668
5
2

805
113.5090

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
340.8000
85
100
100
55

100
100
94

100
100
94

91.1906

75.6727

63.5945
5
2

5
63

5
63

127
500
80
100
94

127
500
80
100
94

4000
60

500

1000

1000

1500
60

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 : การดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการทีผ่ ่านความเห็นชอบและเครือข่ายนาไปดาเนินการ (โครงการ)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จของการก่อสร้างอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
จ.สงขลา (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การก่อสร้างอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการก่อสร้างอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.
สงขลา (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานโครงการพระราชดาริ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ยของการดาเนินงานตามแผน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการตามแนวทางพระราชดาริทสี่ ามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามแนวทางพระราชดาริ
ตัวชี้วัด : จานวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามแนวทางพระราชดาริ (พื้นที่)
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รับการบริหารจัดการ (ห้อง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่
กาหนด (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
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รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

18
622.9468
217.1468

18
317.4891
62.2891

162.3877
154.8577

140.8700
-

2.2000
-

100

0

100

0

0

100

0

100

0

0

10.0000
80
80

1.0000

1.5000

6.0000

1.5000
80
80

100
94

100
94

20

20

395.8000
70
100
100
94

254.2000

6.0300

134.8700

0.7000

70
100
100
94

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตร
เฉพาะสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)
ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนที่ศึกษาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (คน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกิจกรรมที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิการ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรมและจริยธรรมในความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรมและจริยธรรมในความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรม)
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ร่วมการประชุม (คน)
โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มี
ผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การดาเนินงานพันธมิตรอาเซียน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบอาเซียน (เครือข่าย)
ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการฝึกอบรม (คน)
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (โครงการ)
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ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

2032
51.3042

35.3290

12.8090

2032
2.0612

1.1050

15.0000

13.0450

1.0450

0.8650

0.0450

รวมทั้งสิ้น

80
100
94

80
100
94

3

3

500
10.0000
80

3.9635

100
5.1635

100
0.6635

300
0.2095
80

100
94

100
94

3

3

150
3

150
3

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 3 : โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ยของการดาเนินงานตามแผน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือที่สามารถผลักดันไปสู่การดาเนินงานได้จริง (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ดาเนินโครงการความร่วมมือและขยายไปสู่โครงการความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยี
เป้าหมายอื่นๆ
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการความร่วมมือทีไ่ ด้ดาเนินการและขยายไปสู่โครงการความร่วมมือในสาขา
เทคโนโลยีเป้าหมายอื่นๆ (โครงการ)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรผูผ้ ลิตสับปะรดได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
ตัวชี้วัด : จานวนพื้นที่ในระบบการผลิตสับปะรดปลอดภัย (ไร่)
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพและนวัตกรรมการผลิตภาค
เกษตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการวัดเปอร์เซ็นต์น้ามันในทะลายปาล์มน้ามัน (ระบบ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพ นวัตกรรม ในการผลิตภาคเกษตร
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์
น้ามันในปาล์มน้ามัน (ราย)
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รวมทั้งสิ้น
26.3042
80
80
100
94

ไตรมาส 1
18.3205

ไตรมาส 2
6.6005

ไตรมาส 3
0.5327

2
131.7998
2.9545
70
100
94
150
500
50
10.0000

ไตรมาส 4
0.8505
80
80
100
94
2

18.0238
1.7764

9.5250

1.0631
1.0381

0.0250

67.2407
0.0382

0.0250

45.4722
0.1018
70
100
94
150
500
50
0.4250

1
100
94

1
100
94

100

100

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จการก่อสร้างอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จการก่อสร้างอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภมู ิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 2 : การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนสื่อดิจติ ัลเพื่อการบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เรื่อง)
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนความร่วมมือทีไ่ ด้มีการประสานและผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ (เรื่อง)
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถจัดทา
แผนปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับนานา
ประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
นานาประเทศ (กิจกรรม)
ผลผลิตที่ 3 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่นาไปปฏิบตั ิได้จริง (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กาหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทานโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด
ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องในกระบวนการจัดทานโยบาย/ แผน/ การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนผลงาน/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีการบูรณาการการ
ดาเนินการหรือสนับสนุนให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลงาน/กิจกรรม)
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมภิ าค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมภิ าคทีม่ ี
การเปิดให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บรรจุใน
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (แผนงาน/โครงการ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจาภูมิภาค (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่มีการผลักดันให้มีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (เรื่อง)
ผลผลิตที่ 4 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาผลงานไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
ตัวชี้วัด : จานวนเครื่องต้นแบบที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา (เครื่อง)
กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิม่
ศักยภาพ (เรื่อง)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5.2.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
งบประมาณปี 2562 รวม 540.5527 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 194.0724 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 80.7939 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 166.2676 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 99.4188 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
4.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
รวมงบประมาณทั้งหมดของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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งบประมาณปี 2562
194.0724
ล้านบาท
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ล้านบาท
ล้านบาท

540.5527

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 8 แผนงาน 5 ผลผลิต 15 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสูส่ ากล
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการใหม่และผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (ราย)
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก (ล้านบาท)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิม่ ขึ้น (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ราย)
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รวมทั้งสิ้น
346.4803
10.0150
10.0150
15

ไตรมาส 1
146.5431
0.9950
0.9950

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
87.0921
74.9320
37.9131
0.6935
7.6633
0.6632
0.6935
7.6633
0.6632
15

15
58.5282

19.1457

12.9438

13.2197

15
13.2190

14.3000
200

4.7231
8

2.7281
46

3.4246
56

3.4242
90

200

8

46

56

90

44.2282
200

14.4226
50

10.2157
150

9.7951

9.7948

90
20
200
1,000
200

30

80

50

150

90

90
20
0
1,000

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น)
ตัวชี้วัด : จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รบั การพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น (ราย)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
การบิน และหุ่นยนต์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม (ผลงาน)
กิจกรรมที่ 1 : สร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และ
หุ่นยนต์
ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมทีเ่ กิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม (เรื่อง)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการของบริษัท/หน่วยงานรัฐของ
ประเทศ ที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17025 (ชุดข้อมูล)
กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบที่ได้รับการรับรอง
ระบบงาน ISO/IEC 17025
ตัวชี้วัด : จานวนชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการของบริษัท/หน่วยงานรัฐของประเทศ
ที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17025 (ชุดข้อมูล)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม/ คลัสเตอร์
เป้าหมาย (เทคโนโลยี/นวัตกรรม)
กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน
ตัวชี้วัด : จานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม/ คลัสเตอร์เป้าหมาย
(เทคโนโลยี/นวัตกรรม)
กิจกรรมที่ 2 : บูรณาการนวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์
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รวมทั้งสิ้น
90
20
200
1,000
6.1400
6.1400

ไตรมาส 1

30
1.9828
1.9828

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
90
20
80
90
1,000
2.6668
0.7452
0.7452
2.6668
0.7452
0.7452

1

1

1
4.8507
4.8507
1

1
1

-

4.8507
4.8507

-

1
19.8849
8.7925
1
1

1
8.4596
4.1476

5.0837
2.6880

3.3439
1.1503

2.9977
0.8066
1
1

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม/ คลัสเตอร์เป้าหมาย
(เทคโนโลยี/นวัตกรรม)
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน และความมั่นคง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน
(เทคโนโลยี/นวัตกรรม)
กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการการบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : จานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน (เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมทีส่ ามารถกาหนดแนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือ
นาไปใช้แก้ปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน (เทคโนโลยี/นวัตกรรม)
กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีชีวภาพ
ตัวชี้วัด : จานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมทีส่ ามารถกาหนดแนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้
แก้ปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน (เทคโนโลยี/นวัตกรรม)
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนผู้รับบริการที่เพิม่ ขึ้น (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนผูร้ ับบริการที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
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รวมทั้งสิ้น
1

ไตรมาส 1

4.3591

1.4400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1
0.9951

0.9626

0.9614

1

1

1

1

4.2068

1.4289

1.0321

0.8730

0.8728

1

1

1

1

2.5265
5
5
166.2676
78.2545
3,500

1.4431

77.5016
62.1090
350

0.3685

44.0807
5.5923
1,050

0.3580

33.9129
6.3447
1,400

80
3,500
80

0.3569
5
5
10.7724
4.2085
700
80

350

1,050

1,400

700
80

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์รับบริการ One Stop Service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น (ศูนย์)
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา (ราย)
ตัวชี้วัด : ศูนย์รับบริการ One Stop Service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึน้ (ศูนย์)
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ MSTQ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ราย)
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ (มอก.) ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (ร่าง)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
ตัวชี้วัด : พัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ (มอก.) ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม (ร่าง)
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งได้รับการรับรอง (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งได้รับการรับรอง (ราย)
โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล (เรื่อง)
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รวมทั้งสิ้น
42.6829
10
5
1

ไตรมาส 1
6.2267
1

10
1

1

5
11.4795
5
5
12.5131
4

0.4987

4.0033

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
16.6393
17.6593
2.1576
4
5
5
1
4

4.8349

5.9508

5

5.8232

5
0.3227
5

1.2798

5
1.2792
4

4
13.2455
5

0
1

4
2.1352

9.1667

0.9724

0.9712
5

5
8.0921

2.5287

1.8967

1.8335

5
1.8332

1,800

450

450

450

450

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล (เรื่อง)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนระบบ/เทคโนโลยีที่นามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนระบบ/เทคโนโลยีที่นามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เรื่อง)
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 2 : ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านการวัด
กิจกรรมที่ 3 : รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 3 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการนาวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชานาญ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการนาวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ (ราย)
87

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1,800
80.7939
8.6171
1

450
38.4584
1.4315

450
16.7729
5.0247

450
16.0470
1.0808

450
9.5156
1.0801
1

80

80

1

1

80
38.4372
5

80
4.4762
5

17.9063

5.2059

10.8488

80

80

5
80
21.2081
125
250
80

5
80
2.4099
37
110
80

250

11.2803
16

4.8858
37
50

2.6321
35
90

50

90

110

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชานาญ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ราย)
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบตั ิการทีไ่ ด้รับการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 4 : กาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต
และบริการ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร (ระดับ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีส่ ามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและ
บริการ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 2 : รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร (ระดับ)
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ใช้บริการที่สามารถนาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและ
บริการ (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ใช้บริการทีส่ ามารถนาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ (ราย)
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
80

รวมทั้งสิ้น
80

ไตรมาส 1

125
80

16

37

35

37
80

6.2489
90

3.1347
90

1.1367
90

0.9667
90

1.0108
90

5
80

1

1

3

5
80

90

90

90

90

90

80
5
6.2826
6,300

80
1
4.7056
1,575

1
0.5198
1,575

3
0.5186
1,575

80
6,300
80

5
0.5386
1,575
80

1,575

1,575

1,575

1,575
80

5.2.3 สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
งบประมาณปี 2562 รวม 421.3571 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 116.4730 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 116.3303 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 159.9722 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 28.5816 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
4.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
รวมงบประมาณทั้งหมดของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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งบประมาณปี 2562
116.4730
ล้านบาท
116.3303
ล้านบาท
116.3303
ล้านบาท
159.9722
ล้านบาท
39.1000
ล้านบาท
120.8722
28.5816
0.9406
27.6410

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

421.3571

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 6 แผนงาน 3 ผลผลิต 7 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัย
พิบัติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติงานระบบตอบสนองต่อความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จตามแผน (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single
Window (NSW)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนรายการการดาเนินงานผ่านระบบ National Single Window (NSW) (รายการ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยง
ข้อมูลทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW)
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาการให้บริการนาเข้า ส่งออก นาผ่าน และโลจิสติกส์
ด้านวัสดุกมั มันตรังสี (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเพื่อการกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านวิจัยและพัฒนา
(ร้อยละ)
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
48.8309
88.1760
55.3583
19.6000
-

รวมทั้งสิ้น
304.8841
39.1000

ไตรมาส 1
112.5189
19.5000

39.1000
80

19.5000
20

50

19.6000
80

80

100
0.9406
0.9406

25
0.0941
0.0941

50
0.3292
0.3292

100
-

100
0.5173
0.5173

450

100

100

100

150

80

25

50

65

80

27.6410
19.2572

8.6528
2.8753

3.2000
1.6990

15.0816
14.0123

0.7066
0.6706

80

25

50

65

80

80

25

50

65

80

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มศักยภาพในการกากับดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใน
ประเทศไทยแบบองค์รวม
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาแผนการกากับดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมระงับ และบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนระบบ รายการ เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี ที่ได้รับการพัฒนา (รายการ)
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จตามแผนการดาเนินงาน (ร้อยละ)
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตรังสีที่พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ (ระบบ)
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสี
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังสี (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการกากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จตามแผน (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จตามแผนการดาเนินงาน 1 ปี (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

80

25

50

65

80

5.9838

4.4274

0.8760

0.6594

0.0210

3

0

0

0

3

80
2.4000
1

25
1.3501
0

50
0.6250
0

65
0.4099
0

80
0.0150
1

80
120.8722
9.7785

25
6.7785
6.7785

50
23.1847
3.0000

65
45.4545
-

80
45.4545
-

100

25

50

75

100

100
111.0937
75

65
25

100
20.1847
50

100
45.4545
75

100
45.4545
75

100
116.3303
6.0000

25
77.4935
1.1058

50
22.1170
1.7176

75
8.0399
2.2842

100
8.6799
0.8924

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี (คน)
ตัวชี้วัด : การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี (คน)
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของตรวจสอบสถานปฏิบตั ิการทางนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : กากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : รายการกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (รายการ)
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : รายการสนับสนุนการกากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (รายการ)
กิจกรรมที่ 3 : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จตามแผนการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 3 : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี (กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 2 : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี (เรื่อง)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
50
65
80

รวมทั้งสิ้น
80

ไตรมาส 1
25

24000
900

6300
225

6300
225

6300
225

5100
225

300
40.0298
100

75
16.0103
25

75
17.0332
50

75
3.1963
75

75
3.7900
100

2200

550

550

550

550

1500

350

350

300

500

80

25

50

65

80

70.3005
10

60.3774
0

3.3662
0

2.5594
4

3.9975
6

320

79

77

85

79

7

0

0

5

2

5.2.4 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบประมาณปี 2562 รวม 4,527.8888 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,233.6460 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 168.3926 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 257.0000 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 2,868.8502 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
4.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
รวมงบประมาณทั้งหมดของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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งบประมาณปี 2562
1,233.6460
ล้านบาท
168.3926
ล้านบาท
168.3926
ล้านบาท
257.0000
ล้านบาท
257.0000
ล้านบาท
2,868.8502
ล้านบาท
121.4778
ล้านบาท
40.8800
ล้านบาท
597.5936
ล้านบาท
1,684.0000
424.8988

ล้านบาท
ล้านบาท

4,527.8888

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 8 แผนงาน 4 ผลผลิต 18 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็น
นวัตกรรม หรือมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการด้านอาหารรายเดิมที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มลู ค่าสูงแก่อุตสาหกรรม
อาหาร (รายการ)
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
อาหาร
ตัวชี้วัด : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม
หรือมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการ)
กิจกรรมที่ 2 : การเร่งการเติบโต (Accerelation) ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายเดิมให้มีอัตรา
เพิ่มของรายได้ระดับสูงในสาขาที่สนับสนุนนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร
ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการด้านอาหารรายเดิมที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง (ราย)
กิจกรรมที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางบริการ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
ในเมืองอุตสาหกรรมอาหาร
ตัวชี้วัด : การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่อุตสาหกรรมอาหาร (รายการ)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri – Map)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลนาไปใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตามแผน
การบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระบบ)
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รวมทั้งสิ้น
3,294.2428
121.4778
121.4778
20

ไตรมาส 1
975.7590
10.7180
10.7180

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
845.5560
848.3930
624.5348
16.7690
29.1190
64.8718
16.7690
29.1190
64.8718
10
10

10
120

20

40

20

10

10

10
120
40.8800
40.8800
1

10
60

10

13.4900
13.4900

20
11.0380
11.0380

40
10.2200
10.2200

60
6.1320
6.1320
1

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : ข้อมูลนาไปใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตามแผนการบูรณาการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระบบ)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสูส่ ากล
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and
Technology Assistance Program : ITAP)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ราย)
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
ตัวชี้วัด : พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ราย)
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ธุรกิจที่เข้าสู่กระบวนการเร่งการเจริญเติบโต (กิจการ)
กิจกรรมที่ 1 : สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : ธุรกิจที่เข้าสู่กระบวนการเร่งการเจริญเติบโต (กิจการ)
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม (กิจการ)
กิจกรรมที่ 1 : สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการใหม่ทไี่ ด้รับการส่งเสริม
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจ
และนวัตกรรมใหม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์บ่มเพาะที่เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้
เหมาะสมมากขึ้น (ศูนย์)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนและธุรกิจ
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการใหม่
ตัวชี้วัด : ศูนย์บ่มเพาะทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากขึ้น
(ศูนย์)
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ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1

1

597.5936

197.2060

161.3500

149.3980

89.6396

500.0000

165.0000

135.0000

125.0000

75.0000

1,200

300

300

300

300

1,200
64.0000
64

300
21.1200

300
17.2800

300
16.0000
30

300
9.6000
34

30
1.0230

34
0.6146
20

64
4.0936
20
20
8.0000

1.3510

2.6400

1.1050

2.1600

2.0000

5
25
5

20
1.2000
5

10

15
5

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่
ตัวชี้วัด : พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนและธุรกิจ (คน)
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล (ผลิตภัณฑ์)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของภาคอุตสาหกรรมไทย
ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล (ผลิตภัณฑ์)
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน (Capability Maturity Model
Integration : CMMI)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน Capability Maturity Model
Integration (CMMI)
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อมนาไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อมนาไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือต่อยอดไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบราง และ
ระบบขนส่งทางราง (คน)
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนามุ่งเป้า
ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
ตัวชี้วัด : บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ระบบราง และระบบขนส่ง
ทางราง (คน)
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25
15.5000
25
25
6.0000

ไตรมาส 1

5.1150

1.9800

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

4.1850

1.6200

10
3.8750
5

15
2.3250
20

5
1.5000

20
0.9000

6

6

6
1,684.0000
568.0000
60

429.5900
153.3600
10

489.2500
142.0000
20

6
336.5500
85.2000
30

10
23.4900

20
21.7500
3

30
13.0500
5

80

80

0

8

3

5

80

80

60
87.0000
8

428.6100
187.4400

28.7100

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือต่อยอดไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
โครงการที่ 4 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สาคัญ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (ฉบับ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด (คาขอ)
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สาคัญ
ตัวชี้วัด : บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (ฉบับ)
ตัวชี้วัด : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด (คาขอ)
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (คน)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (คน)
โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชี
นวัตกรรมไทย (ผลงาน)
กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย
ตัวชี้วัด : จานวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรม
ไทย (ผลงาน)
โครงการที่ 7 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พร้อมเปิดทดลองระบบและให้บริการ
บางส่วน (กิจกรรม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การคานวณมีพื้นที่พร้อมสาหรับการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (แห่ง)
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123.0000
6

ไตรมาส 1
40.5900

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
33.2100
30.7500
18.4500
6

6

6

185.0000
182
74

61.0500
5
5

49.9500
35
15

46.2500
60
30

27.7500
82
24

182
74
120.0000
150

5
5
39.6000

35
15
32.4000

60
30
30.0000

82
24
18.0000
150

150
4.0000
84

1.3200
5

1.0800
15

1.0000
30

150
0.6000
34

84

5

15

30

34

597.0000
10

69.9000

136.1000

217.5000

173.5000
10

1

1

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพทีม่ ีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ภาคการศึกษารับคาปรึกษาด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
(หน่วยงาน)
กิจกรรมที่ 1 : จัดตั้งศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ
ตัวชี้วัด : ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พร้อมเปิดทดลองระบบและให้บริการบางส่วน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 2 : จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การคานวณ
ตัวชี้วัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การคานวณมีพื้นที่พร้อมสาหรับการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (แห่ง)
กิจกรรมที่ 3 : จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ
ตัวชี้วัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพที่มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ภาคการศึกษารับคาปรึกษาด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
(หน่วยงาน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายการ)
กิจกรรมที่ 1 : บริการวิชาการ วิเคราะห์ ทดสอบ
ตัวชี้วัด : จานวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (รายการ)
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ราย)
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10

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
10

10

10

1

1

10

10

257.0000
162.0000
305,000

52.6600
21.3100
30,500

48.0400
22.3900
61,000

82.0000
58.2500
91,500

74.3000
60.0500
122,000

305,000

30,500

61,000

91,500

122,000

5.0000

1.6500

1.3500

1.2500

0.7500

2,500

500

1,000

1,000

2,500

500

1,000

1,000

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ (ผลงาน)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ชุมชน)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ (ผลงาน)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรต้นแบบทีม่ ีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ชุมชน)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและข้อมูลด้านฟีโนไทป์และ
ด้านพันธุกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะที่ถูก
นาร่องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างกลุม่ อาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก
Phase1A (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)
ตัวชี้วัด : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและข้อมูลด้านฟีโนไทป์และ
ด้านพันธุกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : จานวนผลงานนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะที่ถูกนาร่องใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (รายการ)
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)
ตัวชี้วัด : จานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน)
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ (ครอบครัว)
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการผลิต ในทุ่งกุลาร้องไห้
ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรได้รบั องค์ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ (ครอบครัว)
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รวมทั้งสิ้น
90.0000
35
60

ไตรมาส 1
29.7000
5
5

35
60
424.8988
394.3988
40
30

5
5
217.5950
207.5300

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
24.3000
22.5000
13.5000
5
10
15
10
10
35
5
10
133.1050
124.8700
10

10
10
46.3750
38.7500
15

15
35
27.8238
23.2488
15
30

1

1

15

15

15
30

15
30

1

1

40
10.5000
2,000
2,000

3.4650
500

10
2.8350
500

15
2.6250
500

15
1.5750
500

500

500

500

500

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน)
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
ตัวชี้วัด : จานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ราย)
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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รวมทั้งสิ้น
20.0000

ไตรมาส 1
6.6000

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
5.4000
5.0000
3.0000

20

5

5

10

20
168.3926
168.3926
150
85

5
45.6640
45.6640

5
42.0310
42.0310

10
25.2176
25.2176
150
85

150
85

55.4800
55.4800

150
85

5.2.5 สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
งบประมาณปี 2562 รวม 1,095.0097 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 73.4103 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 47.4528 ล้านบาท
แผนงานบูรณาการ 974.1466 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานบูรณาการ
3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
3.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณปี 2562
73.4103 ล้านบาท
47.4528 ล้านบาท
47.4528 ล้านบาท
974.1466 ล้านบาท
42.7356 ล้านบาท
13.5000 ล้านบาท
917.9110 ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งหมดของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

1,095.0097 ล้านบาท
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งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน 1 ผลผลิต 8 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมีการลงทุนในการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน
ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมีการลงทุนในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในเมือง
นวัตกรรมอาหาร (ราย)
ตัวชี้วัด : ร้อยละผลิตภาพที่เพิม่ ขึ้นของผู้ประกอบการทีไ่ ด้รับการเสริมสร้างในการพัฒนานวัตกรรม
อาหาร (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสูส่ ากล
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทาและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเข้าถึงการสนับสนุนภาครัฐเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างการจ้างงานของประเทศ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
ตัวชี้วัด : จานวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (เรื่อง)
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รวมทั้งสิ้น
1,021.5994

ไตรมาส 1
343.1480

42.7356
42.7356
20

12.3933
12.3933
5

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
243.3712
227.5689
207.5113
8.1198
8.1198
5

13.2480
13.2480
5

10

20

8.9745
8.9745
5
10

5

5

5

10

5
10

13.5000

3.9150

2.5650

4.1850

2.8350

3.5000
2
20

1.0150

0.6650

1.0850

0.7350
2
20

2

2

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : ร้อยละการเข้าถึงการสนับสนุนภาครัฐเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสาหรับ
วิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างการจ้างงานของประเทศ (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ (SME) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (กิจการ)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (กิจการ)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย
(Spearhead)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมผ่านแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) อย่างน้อย
ร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI : การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบ
การบริหารความรู้และเทคโนโลยีและระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลไกสนับสนุนการทาวิจัยของภาคเอกชน ระบบการบริหารจัดการความรู้
รูปแบบการให้บริการด้านการวิจยั พัฒนาและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม (กลไก)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่
นาไปสูผ่ ลิตผลที่เพิ่มขึ้นหรือมีมลู ค่าสูง (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ผลิตและพัฒนานักวิจัยอุตสาหกรรม และแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการ
ความรู้และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนกลไกสนับสนุนการทาวิจัยของภาคเอกชน ระบบการบริหารจัดการความรู้ รูปแบบ
การให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรม (กลไก)
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รวมทั้งสิ้น
20

ไตรมาส 1

10.0000
160

2.9000

160
917.9110
796.9110

314.0088
278.9188

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
20
1.9000
65

3.1000
65

2.1000
30

65

65

30

222.2178
199.2278

196.8922
159.3822

184.7922
159.3822

20

20

20

20

4.0000
2

1.1600

0.7600

1.2400

0.8400

1

1

60

2

60

1

1

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่นาไปสู่
ผลิตผลที่เพิ่มขึ้นหรือมีมูลค่าสูง (ร้อยละ)
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ในภาคเอกชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลไกการดาเนินงานและระบบบริหารจัดการ นโยบายสนับสนุน
แนวทางการดาเนินงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการดาเนินงาน Talent Mobility (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการทีส่ นับสนุนให้บณ
ั ฑิตเข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนให้มี
ประสบการณ์ทางานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชนได้ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรภาครัฐไปทางานตามความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรมสาขายุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด : จานวนกลไกการดาเนินงานและระบบบริหารจัดการ นโยบายสนับสนุน แนวทางการ
ดาเนินงาน กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง และขยายผลการดาเนินงาน Talent Mobility (เรื่อง)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่สนับสนุนให้บณ
ั ฑิตเข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนให้มีประสบการณ์
ทางานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคเอกชนได้ (ร้อยละ)
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่
บุคลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (คน)
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงตาม
ความต้องการในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขายุทธศาสตร์ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ (คน)
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
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รวมทั้งสิ้น
60

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
60

62.0000

17.9800

11.7800

2

19.2200

13.0200

1

1

70

70

2

1

70

1
70

50.0000

14.5000

9.5000

15.5000

10.5000

1,025

50

225

325

425

1,025

50

225

325

425

5.0000

1.4500

0.9500

1.5500

1.0500

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้
ประโยชน์กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและ
บริการ (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่จบโครงการมีคณ
ุ สมบัติตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการทันทีที่เรียนจบ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้
ประโยชน์กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและ
บริการ (เรื่อง)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่จบโครงการมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการทันทีที่เรียนจบ (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทาและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติ (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนานโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา พัฒนา จัดทา ประสาน และผลักดันนโยบาย แผนและมาตรการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติ (เรื่อง)
ตัวชี้วัด : ร้อยละการนานโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ (ร้อยละ)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
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ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1

80

80

1

1

80
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2

1

2

2
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2

1

2
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5.2.6 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
งบประมาณปี 2562 รวม 505.9013 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 119.3492 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 93.2579 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 177.1669 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 116.1273 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
รวมงบประมาณทั้งหมดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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งบประมาณปี 2562
119.3492
ล้านบาท
93.2579
ล้านบาท
93.2579
ล้านบาท
177.1669
ล้านบาท
177.1669
ล้านบาท
116.1273
ล้านบาท
53.0314
ล้านบาท
5.8374
ล้านบาท
57.2585

ล้านบาท

505.9013

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 6 แผนงาน 1 ผลผลิต 18 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนความสามารถทางการวัดทีไ่ ด้รบั การพัฒนา (รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานประกอบการที่ใช้บริการสอบเทียบแบบ On-site (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนระบบการวัด (ระบบ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งของการจัดอบรม/สัมมนา (ครั้ง)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา (คน)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาความสามารถด้านการวัดไฟฟ้าแรงสูงแบบ On-site เพื่ออุตสาหกรรม
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ตัวชี้วัด : จานวนความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา (รายการ)
ตัวชี้วัด : จานวนสถานประกอบการที่ใช้บริการสอบเทียบแบบ On-site (ราย)
ตัวชี้วัด : จานวนระบบการวัด (ระบบ)
ตัวชี้วัด : จานวนครั้งของการจัดอบรม/สัมมนา (ครั้ง)
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา (คน)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร
เพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการเปิดให้บริการการวัดด้านเคมีในตัวอย่างอาหาร (รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารในประเทศ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ความสามารถด้านการวัด (ห้องปฏิบัติการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหาร (รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความชานาญในประเทศ
(โปรโตคอล)
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รวมทั้งสิ้น
386.5521
53.0314
5.0420
1
10
1
1
50
1
10
1
1
50
3.0960

ไตรมาส 1
68.6190
20.9434
0.3855

0.7740

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
174.5767
97.7340
45.6224
23.9137
4.0869
4.0874
3.8855
0.3855
0.3855
1
10
1
1
50

0.7740

0.7740

1
10
1
1
50
0.7740

4
30

4
30

4
5

4
5

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการร่วมการเปรียบเทียบผลการวัดในระดับนานาชาติ เพื่อแสดง
ความสามารถของห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย) (รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
(บทความ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติทดสอบอาหารเพื่อ
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด : จานวนการเปิดให้บริการการวัดด้านเคมีในตัวอย่างอาหาร (รายการ)
ตัวชี้วัด : จานวนห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารในประเทศ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ความสามารถด้านการวัด (ห้องปฏิบัติการ)
ตัวชี้วัด : จานวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหาร (รายการ)
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความชานาญในประเทศ (โปรโตคอล)
ตัวชี้วัด : จานวนการร่วมการเปรียบเทียบผลการวัดในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย) (รายการ)
ตัวชี้วัด : จานวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทัง้ ในและต่างประเทศ (บทความ)
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัย
ด้วยมาตรวิทยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานประกอบการมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานประกอบการมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนด้าน
พลังงานไฟฟ้า (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุอ้างอิงรับรองช่วงความชื้นตั้งแต่ (10 ถึง 18) %MC ที่ความไม่แน่นอน
< 1%MC (ระดับความชื้น)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเครื่องมือวัด (100 คน) (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการจัดตั้งเครือข่าย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวัดความชืน้ ในข้าวหอมมะลิผ่านเกณฑ์ประเมิน (100 คน) (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วย
มาตรวิทยา
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รวมทั้งสิ้น
2

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2

3

3

4
30

4
30

4
5
2

4
5
2

3
0.8314

3
0.1704

0.3203

0.1704

0.1703

1
2

1
2

(14 ถึง 18)%

(14 ถึง 18)%

80

80

80

80

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนสถานประกอบการมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต (ราย)
ตัวชี้วัด : จานวนสถานประกอบการมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนด้านพลังงาน
ไฟฟ้า (ราย)
ตัวชี้วัด : วัสดุอ้างอิงรับรองช่วงความชื้นตั้งแต่ (10 ถึง 18) %MC ที่ความไม่แน่นอน < 1%MC
(ระดับความชื้น)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เครื่องมือวัด (100 คน) (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการจัดตั้งเครือข่ายถ่ายทอด
เทคโนโลยีการวัดความชื้นในข้าวหอมมะลิผ่านเกณฑ์ ประเมิน (100 คน) (ร้อยละ)
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลโลก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐานการวัดทีไ่ ด้รับการพัฒนาใหม่ (รายการวัด)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา (รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโปรแกรมทดสอบความชานาญ (โปรแกรม)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารสู่มาตรฐานฮาลาลสากลเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก
ตัวชี้วัด : จานวนขีดความสามารถทางการวัดที่พัฒนาใหม่ (รายการวัด)
ตัวชี้วัด : จานวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา (รายการ)
ตัวชี้วัด : จานวนโปรแกรมทดสอบความชานาญ (โปรแกรม)
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐานการวัดทีส่ ่งมอบกลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มเครื่องยนต์ตัวถังและชิ้นส่วนยานยนต์
(รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐานการวัดทีส่ ่งมอบกลุม่ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (รายการ)
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รวมทั้งสิ้น
1
2

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1
2

(14 ถึง 18)%

(14 ถึง 18)%

80

80

80

80

1.4450

0.3612

0.3613

0.3612

2
1
1
2
1
1
25.0570

0.3613
2
1
1

0
0
0
10.6872

0
0
0
10.6873

0
0
0
1.8412

2
1
1
1.8413

1
17

1
17

2

2

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก กลุ่มเครื่องยนต์ตัวถังและ
ชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ตัวชี้วัด : จานวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (รายการ)
ตัวชี้วัด : จานวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (รายการ)
ตัวชี้วัด : จานวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มเครื่องยนต์ตัวถังและชิ้นส่วนยานยนต์ (รายการ)
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม (ผลงาน)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Standardization) (มาตรฐาน)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้านนวัตกรรมทีเ่ กิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม (ผลงาน)
ตัวชี้วัด : จานวนมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Standardization) (มาตรฐาน)
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อนาไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ (ราย)
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม
4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนวัตกรรมต้นแบบ (ชุด)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ (ครั้ง)
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0
ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา
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รวมทั้งสิ้น

2
1
17
0.9375
1
1
1
1
14.9608

ไตรมาส 1

0.5194

7.4804

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.1394

7.4804

0.1393

-

2
1
17
0.1394
1
1
1
1
-

100
80

100
80

80
100
1.6617

80
100
0.4155

100
5
1
1

0.4154

0.4154

0.4154

100
5
1
1

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม (ราย)
ตัวชี้วัด : จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)
ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมต้นแบบ (ชุด)
ตัวชี้วัด : จานวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ (ครั้ง)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสูส่ ากล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ (ครั้ง)
กิจกรรมที่ 1 : การปรับปรุงผลิตภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม (ราย)
ตัวชี้วัด : จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)
ตัวชี้วัด : จานวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ (ครั้ง)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบนวัตกรรมการถ่ายภาพไอออน และระบบนวัตกรรมการรักษาเสถียรภาพ
ของความถี่มาตรฐาน (ระบบ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบนวัตกรรมต้นแบบการรักษาเสถียรภาพของ Ultra-High Stability Clock
Laser (ระบบ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุ Ytterbium
ตัวชี้วัด : ระบบนวัตกรรมการถ่ายภาพไอออน และระบบนวัตกรรมการรักษาเสถียรภาพของความถี่
มาตรฐาน (ระบบ)
ตัวชี้วัด : ระบบนวัตกรรมต้นแบบการรักษาเสถียรภาพของ Ultra-High Stability Clock Laser (ระบบ)
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รวมทั้งสิ้น
100
5
1
1
5.8374

ไตรมาส 1

5.8374

1.4593

1.4593

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
100
5
1
1
1.4594
1.4593
1.4594
1.4594

1.4593

350
20
2

1.4594
350
20
2

350
20
2
57.2585
5.5309
1

0
0
0
8.7951
2.2509
0

0
0
0
32.5642
2.7800
0

0
0
0
13.4496
0.2500
0

350
20
2
2.4496
0.2500
1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่าระดับปฐมภูมิ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบมาตรฐานปฐมภูมิแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบกาหนดค่าได้เพื่อนาไปเป็น
ระบบฐานให้แก่มาตรฐานปฐมภูมดิ ้านแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่า (ระบบ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมงานวิจัยร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาชัน้ นาของโลก (กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 : ติดตั้งและสถาปนาระบบการวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานโจเซฟสัน (Josephson
effect) เป็นมาตรฐานปฐมภูมิการวัดทางด้านแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของประเทศ
ตัวชี้วัด : ระบบมาตรฐานปฐมภูมิแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบกาหนดค่าได้เพื่อนาไปเป็นระบบฐาน
ให้แก่มาตรฐานปฐมภูมดิ ้านแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถีต่ ่า (ระบบ)
ตัวชี้วัด : กิจกรรมงานวิจัยร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาชั้นนาของโลก (กิจกรรม)
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนระบบวัดความหนาของแผ่นเวเฟอร์ (ระบบ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชิ้นงานมาตรฐาน Contour Specimen (ชิ้นงาน)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติที่หลากหลายและมีความแม่นยาสูงเพื่อรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่
ตัวชี้วัด : จานวนระบบวัดความหนาของแผ่นเวเฟอร์ (ระบบ)
ตัวชี้วัด : จานวนชิ้นงานมาตรฐาน Contour Specimen (ชิ้นงาน)
โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการพัฒนามาตรฐานการวัด วิเคราะห์และทดสอบ (ผลิตภัณฑ์)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบริการวิเคราะห์และทดสอบ (รายการวัด)
กิจกรรมที่ 1 : จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานและผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ตัวชี้วัด : จานวนการพัฒนามาตรฐานการวัด วิเคราะห์และทดสอบ (ผลิตภัณฑ์)
ตัวชี้วัด : จานวนบริการวิเคราะห์และทดสอบ (รายการวัด)
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินทางเทคนิค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคู่มอื การปฏิบัติทดี่ ีสาหรับการทวนสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด
ทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ฉบับ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน NQI (กิจกรรม)
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รวมทั้งสิ้น
3.6390
1

ไตรมาส 1
2.2260
0

1

0

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
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0.4710
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1

1

1
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1
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0
0

1
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1
1
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0
0

1
1
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5
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1
1
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5
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0

5
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1.0772
0
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0
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0

5
20
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4

5

0

0

0

5

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ตรวจประเมินทางเทคนิค (Technical Assessor) ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (คน)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จากผู้ประกอบการ (คน)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การปฏิบตั ิงานหรือการนาไปพัฒนาต่อยอด (หลักสูตร)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากระบวนการในระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรองเพื่อสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (NQI) ของประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนคู่มือการปฏิบัติที่ดีสาหรับการทวนสอบ ทดสอบ สอบ เทียบเครื่องมือวัดทางด้าน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ฉบับ)
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน NQI (กิจกรรม)
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ตรวจประเมินทางเทคนิค (Technical Assessor) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (คน)
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก
ผู้ประกอบการ (คน)
ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับ
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการนาไปพัฒนาต่อยอด (หลักสูตร)
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านความเร็วลม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนมาตรฐานระบบการวัดความเร็วลม (ระบบ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนามาตรฐานการวัด การทดลองเครื่องมือวัดและระบบการวัดความเร็วลม
ตัวชี้วัด : จานวนมาตรฐานระบบการวัดความเร็วลม (ระบบ)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสาหรับพัฒนาวิธีการวัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน (ร้อยละ)
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0
0
100

รวมทั้งสิ้น
100

ไตรมาส 1
0
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0

0

0
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0
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4

5
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5
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0
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11.0000
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1
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แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประกอบอาคารของอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน (ร้อยละ)
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบราง (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสาเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐาน
ด้านแรงขนาด 10 MN และระบบประกอบอาคารที่จาเป็น (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบารุงรักษาระบบการขนส่งทางราง ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบราง (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการจัดหาครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรง
ขนาด 10 MN และระบบประกอบอาคารที่จาเป็น (ราย)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ (รายการวัด)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและให้คาปรึกษาด้านมาตรวิทยา (รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา (คน)
กิจกรรมที่ 1 : สร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ (รายการวัด)
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาสามารถให้บริการลูกค้าได้
(ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 2 : สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา
114

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและให้คาปรึกษาด้านมาตรวิทยา (รายการ)
กิจกรรมที่ 3 : สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน / สังคม
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา (คน)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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รวมทั้งสิ้น
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ไตรมาส 1
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
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1,800
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5.2.7 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบประมาณปี 2562 รวม 1,343.4254 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 160.3064 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 210.4402 ล้าน
บาท แผนงานยุทธศาสตร์ 857.6500 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 115.0288 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
รวมงบประมาณทั้งหมดของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
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งบประมาณปี 2562
160.3064
ล้านบาท
210.4402
ล้านบาท
210.4402
ล้านบาท
857.6500
ล้านบาท
857.6500
ล้านบาท
115.0288
ล้านบาท
63.4802
ล้านบาท
4.7100
ล้านบาท
46.8386
ล้านบาท
1,343.4254

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 6 แผนงาน 3 ผลผลิต 9 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีข้อมูลภูมสิ ารสนเทศสาหรับการคมนาคมทางอากาศ ตามมาตรฐาน ICAO
สาหรับสนามบิน (สนามบิน)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตัวชี้วัด : มีข้อมูลภูมิสารสนเทศสาหรับการคมนาคมทางอากาศ ตามมาตรฐาน ICAO สาหรับ
สนามบิน (สนามบิน)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
ด้วยข้อมูลเชิงตาแหน่งความละเอียดสูง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยข้อมูลเชิงตาแหน่งทีม่ ีความแม่นยาสูง (เทคโนโลยี
GNSS) (ผลิตภัณฑ์)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ตัวชี้วัด : มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยข้อมูลเชิงตาแหน่งที่มีความแม่นยาสูง (เทคโนโลยี GNSS)
(ผลิตภัณฑ์)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจัยที่สามารถนาไปต่อยอดหรือนาไปใช้สร้างความเข้มแข็งให้
ภาคอุตสาหกรรม (โครงการ)
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รวมทั้งสิ้น
1,183.1190

ไตรมาส 1
150.2375

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
476.1221
474.6723
82.0871

63.4802
63.4802
3

25.3921
25.3921

14.6005
14.6005

10.1568
10.1568

3
4.7100
4.7100

13.3308
13.3308
3
3

1.1775
1.1775

1.0833
1.0833

1.4130
1.4130

1.0362
1.0362

10

10

10

10

46.8386
14.0640
1

14.4727
4.6411

10.7729
3.2347

11.2885
3.0941

10.3045
3.0941
1

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศและการบิน
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการวิจยั ที่สามารถนาไปต่อยอดหรือนาไปใช้สร้างความเข้มแข็งให้
ภาคอุตสาหกรรม (โครงการ)
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่าหรือใน
อวกาศ ที่สามารถยกระดับสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม (ข้อเสนอ)
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการสารวจ
ตัวชี้วัด : ข้อเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่าหรือในอวกาศ
ที่สามารถยกระดับสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม (ข้อเสนอ)
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนจังหวัดที่มีชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ ที่ถูกต้องตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
FGDS (จังหวัด)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบภูมสิ ารสนเทศกลาง
ตัวชี้วัด : จานวนจังหวัดที่มีชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ ที่ถูกต้องตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS
(จังหวัด)
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติ ด้วยการบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชน พื้นที่ที่นา Solution / Application ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไข
ปัญหาของพื้นที่ ชุมชน (พื้นที่)
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รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1
12.3000
5

1
3.0750

2.8290

3.6900

5
20.4746
30
30
857.6500
792.6500
40
40
23.0000
20

5
6.7566

26.9900
9.1400

5.7500

4.7092

410.3400
395.3900

5.2900

4.5044

10

4.5044
30

400.5200
382.6200

30
19.8000
5.5000
40

6.9000

40
5.0600
20

20
22.0000

2.7060
5

20
5.5000

5.0600

6.6000

4.8400
10

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : จานวนชุมชน พื้นที่ที่นา Solution / Application ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาของ
พื้นที่ ชุมชน (พื้นที่)
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหน่วยงานระดับจังหวัด/พื้นที่/ท้องถิน่ ที่ใช้งานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ผ่านระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (หน่วยงาน)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยงานระดับจังหวัด / พื้นที่ /ท้องถิ่นที่ใช้งานข้อมูลผ่านระบบการตัดสินใจและ
บริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อการตัดสินใจบริหารพื้นที่ (หน่วยงาน)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ (หลักสูตร)
กิจกรรมที่ 1 : การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ
ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากรในทุกระดับ (หลักสูตร)
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณภาพข้อมูลหรือสารสนเทศที่นาไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสามารถในให้การบริการได้ตรงตามกาหนดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียมและภูมสิ ารสนเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมสิ ารสนเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (เรื่อง)
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รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

10
20.0000

10
6.6000

4.6000

4.4000

4.4000

3

3

3

3

210.4402
42.4097
15

82.2052
10.6025

15
130.1757
500
80

62.1390
50

39.3254
9.7543
1

51.2940
12.7228
4

37.6156
9.3301
10

1

4

10

20.8646
100

27.2147
150

19.9574
200
80

80

80

50

50

450

50

100

150

150

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ผลผลิตที่ 3 : การจัดทาและพัฒนาภูมิสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเรื่องด้านการจัดทาฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภมู ิสารสนเทศ
(เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทาฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องด้านการจัดทาฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาภูมิสารสนเทศเพิ่มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องด้านการจัดทาฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ (เรื่อง)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
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รวมทั้งสิ้น
37.8548
25
20
5

ไตรมาส 1
9.4637

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
8.7065
11.3565
8.3281
1
6
18
1

5

14

1

4

5.2.8 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบประมาณปี 2562 รวม 840.2698 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 163.5762 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 219.3632 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 393.7353 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 63.5951 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
4.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
รวมงบประมาณทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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งบประมาณปี 2562
163.5762
ล้านบาท
219.3632
ล้านบาท
219.3632
ล้านบาท
393.7353
ล้านบาท
393.7353
ล้านบาท
63.5951
ล้านบาท
1.6415
ล้านบาท
61.9536

ล้านบาท

840.2698

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน 4 ผลผลิต 8 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสูส่ ากล
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการใหม่และผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (ราย)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจยั และเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(เรื่อง)
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รวมทั้งสิ้น
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26.0153
0.4308

4.7717
0.4119

3.0756
0.4119
5

50
13.3986
70

50
6.1182

3.0815

2.9475

1.2514
70

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
(ล้านบาท)
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตพี ิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง)
โครงการที่ 3 : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิม่ ขึ้น
(ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับรังสีและการใช้ประโยชน์อนื่ ๆ
ตัวชี้วัด : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศ
ตัวชี้วัด : ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 3 : โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสีบีตา
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาระบบการถ่ายภาพด้วยรังสี
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและบริการ
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของโครงการขนาดใหญ่ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทาง
การแพทย์ และการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของโครงการ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : โครงการพัฒนากาลังคนทางด้านพลาสมาและพลังงาน
ฟิวชันเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน (ร้อยละ)
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่ง
อนุภาค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของโครงการขนาดใหญ่ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่ง
อนุภาค
ตัวชี้วัด : ความสาเร็จตามแผนการดาเนินงาน (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในด้าน วทน. ของประเทศ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลผลิตที่ 3 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนาไปยื่นขอจดทะเบียน (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานด้านวิจัยและพัฒนา
ผลผลิตที่ 4 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบริการ วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (รายการ)
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : โครงการติดตั้งเครื่องโทคาแมคเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก สาหรับความร่วมมือ
ไทย-จีน
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 2 : ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กิจกรรมที่ 3 : การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี
กิจกรรมที่ 4 : การบริการฉายรังสี
กิจกรรมที่ 5 : การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์
กิจกรรมที่ 6 : การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี
กิจกรรมที่ 7 : การบริการฉายรังสีอัญมณี
กิจกรรมที่ 8 : การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กิจกรรมที่ 9 : การบริหารจัดการส่วนกลางของสถาบันฯ
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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รวมทั้งสิ้น
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5.2.9 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
งบประมาณปี 2562 รวม 475.0019 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 91.3757 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 87.0302 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 224.8404 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 71.7556 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
4.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
รวมงบประมาณทั้งหมดของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
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งบประมาณปี 2562
91.3757
ล้านบาท
87.0302
ล้านบาท
87.0302
ล้านบาท
224.8404
ล้านบาท
224.8404
ล้านบาท
71.7556
ล้านบาท
56.5000
ล้านบาท
15.2556
ล้านบาท
475.0019

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน 1 ผลผลิต 5 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
แสงซินโครตรอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหน่วยวิจัยที่พร้อมให้บริการงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร (หน่วย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์วิจัยด้านอาหารและการเกษตร (โครงการ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสง
ซินโครตรอน
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการที่มาใช้ประโยชน์ในศูนย์วิจัยอาหารและการเกษตร
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย
เทคโนโลยีซินโครตรอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีหรือกระบวนการใหม่ (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (เรื่อง)
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่นาไปสู่การต่อยอดงานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการที่มศี ักยภาพตามสาขาการวิจัย (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพสู่การประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแสงซินโครตรอน
ตัวชี้วัด : จานวนองค์ความรู้พนื้ ฐานใหม่ที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย (เรื่อง)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง)
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แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเทียบกับจานวนชั่วโมงแสงที่เต็ม
ความสามารถในการให้บริการ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสามารถในการให้บริการแสงซินโครตรอน (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพเครื่องเร่งอนุภาคและระบบที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพระบบลาเลียงและสถานีทดลอง (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพระบบสนับสนุนเชิงเทคนิค (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสาหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสาหรับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสาหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสาหรับภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากาลังคนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทีไ่ ด้รับการส่งเสริม
ให้ทาวิจัยและพัฒนา (คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดความรู้และพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน
ตัวชี้วัด : จานวนกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (คน)
ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (หลักสูตร)
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการให้บริการ (ร้อยละ)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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5.2.10 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบประมาณปี 2562 รวม 705.9154 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 64.4397 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 71.7092 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 543.0044 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 26.7621 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
รวมงบประมาณทั้งหมดของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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งบประมาณปี 2562
64.4397
ล้านบาท
71.7092
ล้านบาท
71.7092
ล้านบาท
543.0044
ล้านบาท
543.0044
ล้านบาท
26.7621
ล้านบาท
26.7621
ล้านบาท
705.9154

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน 3 ผลผลิต 4 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดสาหรับติดตั้งบนดาวเทียมเพื่อการศึกษา วิจัยโลกและ
วิทยาศาสตร์อวกาศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนอุปกรณ์/เครื่องมือที่มีการพัฒนา (ชิ้นงาน)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนา ออกแบบและสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อการศึกษา วิจัยโลกและ
วิทยาศาสตร์อวกาศ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อการศึกษา
วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ (คน)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากร
วิจัย (บทความต่อคน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact
factor > 2 (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการวิจัยและพัฒนา (โครงการ)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทาง
ดาราศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
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รวมทั้งสิ้น
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือทาง
ดาราศาสตร์ (คน)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนา ออกแบบและสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง
ตัวชี้วัด : จานวนอุปกรณ์/เครือ่ งมือที่มีการพัฒนา (ชิ้นงาน)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ (หน่วยงาน)
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดาเนินงานที่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์ (ชั่วโมง)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนา ปรับปรุงและการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากาลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้าง
เครือข่าย (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเครือข่ายด้านดาราศาสตร์
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมทีเ่ กิดจากการสร้างเครือข่ายด้านดาราศาสตร์ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม (กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดาเนินงานที่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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รวมทั้งสิ้น
63.0000
125

8
260.7170
8
85
175.9017
4,430

ไตรมาส 1
24.0000
10

133.8400
8
60.7759
700

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
18.0000
18.0000
3.0000
40
45
30

42.0750

65.5233
1,500

69.2250

8
15.5770

23.9255
1,330

85
25.6770
900

85
71.7092
71.7092
80

27.3436
27.3436

14.6173
14.6173

16.2832
16.2832

85
13.4651
13.4651
80

36

10

10

6

10

100

100

90

90

5.2.11 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบประมาณปี 2562 รวม 376.7581 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 87.4285 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 35.2373 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 254.0923 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รวมงบประมาณทั้งหมดของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
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งบประมาณปี 2562
87.4285
ล้านบาท
35.2373
ล้านบาท
35.2373
ล้านบาท
254.0923
ล้านบาท
254.0923
ล้านบาท
376.7581

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 3 แผนงาน 1 ผลผลิต 1 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุงประสิทธิภาพ (ระบบ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกจิ กรรมต่อเนือ่ ง
อย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้าสาหรับอุปโภค (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้งเตือนปริมาณน้าฝน ปริมาณน้า
ในเขื่อน และพายุ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเทศบาล/อบต.ที่ใช้แผนที่แหล่งน้าสนับสนุนการปฏิบตั ิงานและ
วางแผนพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการ (Services)
ตัวชี้วัด : จานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (ระบบ)
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น
รูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม)
ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้งเตือนปริมาณน้าฝน ปริมาณน้าในเขื่อน และ
พายุ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเทศบาล/อบต.ที่ใช้แผนที่แหล่งน้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนา
แหล่งน้าในพื้นที่ (ร้อยละ)
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รวมทั้งสิ้น
289.3296
254.0923
254.0923
4

ไตรมาส 1
71.9836
63.5833
63.5833

15

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
96.6358
80.8505
39.8597
87.8452
72.1601
30.5037
87.8452
72.1601
30.5037
1
1
2
3

5

5

80
90

80
90

50

50

90
90

90
90

4
15

2

1

1

2

3

5

5

90

90

50

50

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้าสาหรับอุปโภค (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน (ร้อยละ)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการจัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร
(รายการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผปู้ ระกอบการ/
ชุมชน (เรื่อง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 : ฐานความรู้ (Knowledge)
ตัวชี้วัด : จานวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการจัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร (รายการ)
ตัวชี้วัด : จานวนบทความที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง)
ตัวชี้วัด : จานวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน
(เรื่อง)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน (ร้อยละ)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

134

รวมทั้งสิ้น
80
90
90
35.2373
35.2373
800

ไตรมาส 1

20
20

1

8.4003
8.4003
200

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
80
90
90
8.7906
8.6904
9.3560
8.7906
8.6904
9.3560
200
200
200
5
3

7
7

80
90
90
800
20
20
80
90
90

7
10
80
90
90

200
1

200
5
3

200
7
7

200
7
10
80
90
90

5.2.12 สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบประมาณปี 2562 รวม 343.6642 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 34.2254 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 59.5188 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 11.5000 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 238.4200 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
รวมงบประมาณทั้งหมดของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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งบประมาณปี 2562
34.2254
ล้านบาท
59.5188
ล้านบาท
59.5188
ล้านบาท
11.5000
ล้านบาท
11.5000
ล้านบาท
238.4200
ล้านบาท
216.0200
ล้านบาท
22.4000

ล้านบาท

343.6642

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน 1 ผลผลิต 7 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสูส่ ากล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นทีไ่ ด้รับการพัฒนา (ราย)
กิจกรรมที่ 2 : การเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น
ตัวชี้วัด : จานวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง (ราย)
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น และการพัฒนารายอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด : พัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น (ย่าน)
กิจกรรมที่ 4 : การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : วิสาหกิจเริ่มต้นทีไ่ ด้รับการสนับสนุนสามารถขยายตลาดสู่ตา่ งประเทศ (ราย)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมทีไ่ ด้รับการสนับสนุน (โครงการ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม
ตัวชี้วัด : จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (เครือข่าย)
กิจกรรมที่ 2 : การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน (โครงการ)
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าทีไ่ ด้รับการสนับสนุน (โครงการ)
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าทีไ่ ด้รับการสนับสนุน (โครงการ)
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รวมทั้งสิ้น
309.4388
216.0200

ไตรมาส 1
106.5831
73.3300

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
76.9781
76.4381
49.4395
55.7000
52.1200
34.8700

139.5200
50

50.4500
10

33.0500
15

31.2700
15

24.7500
10

100

25

25

25

25

50

10

15

15

10

5

0

2

2

1

5
16.5000
10

0
6.5000
2

2
5.1000
2

2
2.8000
3

1
2.1000
3

5

1

1

2

1

10
50.0000
15

2
11.3800
2

2
16.0500
4

3
16.5500
4

3
6.0200
5

15

2

4

4

5

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนานวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน (โครงการ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน (โครงการ)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่นาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ประกอบการที่นาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน (ราย)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ ในเขตนวัตกรรม (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับบริการในอุทยานนวัตกรรมและภูมภิ าค (ราย)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการ)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : จานวนการสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการ)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (ราย)
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรม (ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ (ระบบ)
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1.5000
1.5000
2.0000
3
3
3

รวมทั้งสิ้น
10.0000
10

ไตรมาส 1
5.0000
1

10
11.5000
5.0000
10

1
4.0900
1.2000
3

3
3.5400
2.0000
2

3
2.1950
1.0000
3

3
1.6750
0.8000
2

10
6.5000
30

3
2.8900
8

2
1.5400
8

3
1.1950
7

2
0.8750
7

200
22.4000
22.4000
10

30
8.5000
8.5000
2

60
4.0000
4.0000
3

60
7.7500
7.7500
3

50
2.1500
2.1500
2

10
59.5188
59.5188
5,500

2
20.6631
20.6631
2,000

3
13.7381
13.7381
1,500

3
14.3731
14.3731
1,000

2
10.7445
10.7445
1,000

8

2

2

2

2

2

2

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : โครงการตามแผนงานด้านสารสนเทศวิเคราะห์ (โครงการ)
กิจกรรมที่ 4 : สร้างความสามารถด้านนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : โครงการประเมินนวัตกรรมองค์กร (ราย)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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รวมทั้งสิ้น
5

ไตรมาส 1

10

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1
2
2
3

3

2

5.2.13 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
งบประมาณปี 2562 รวม 277.7378 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 39.5371 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 22.7870 ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์ 10.0000 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 205.4137 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.4 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
รวมงบประมาณทั้งหมดของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

139

งบประมาณปี 2562
39.5371
ล้านบาท
22.7870
ล้านบาท
22.7870
ล้านบาท
10.0000
ล้านบาท
10.0000
ล้านบาท
205.4137
ล้านบาท
5.0000
ล้านบาท
33.9245
ล้านบาท
146.1725
20.3167

ล้านบาท
ล้านบาท

277.7378

ล้านบาท

งบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 7 แผนงาน 1 ผลผลิต 6 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ไม่รวมแผนงานบุคลากร)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสาอางเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสาอาง
(สูตรตารับ/ผลิตภัณฑ์)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาโรงงานสารสกัดมูลค่าสูงจากยางพาราสู่เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด : พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสาอาง (สูตรตารับ/
ผลิตภัณฑ์)
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสาอาง
ตัวชี้วัด : พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสาอาง (สูตรตารับ/
ผลิตภัณฑ์)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสูส่ ากล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา (กิจการ)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด : จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนา (กิจการ)
กิจกรรมที่ 2 : ให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารสาหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common
Submission Dossier Template (CSDT) หรือการให้บริการปรึกษาการจัดทาระบบจัดการ
คุณภาพมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485
ตัวชี้วัด : จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนา (กิจการ)
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รวมทั้งสิ้น
238.2007
5.0000
5.0000
2

ไตรมาส 1
61.9844
1.2500
1.2500

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
57.2356
60.4706
58.5101
1.2500
1.2500
1.2500
1.2500
1.2500
1.2500
2

1

1

1

1

33.9245

8.4705

8.4705

8.4855

8.4980

16.3745

4.0905

4.0905

4.0905

4.1030

41

15

26

31

10

21

10

5

5

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือพัฒนาผู้ประกอบการเดิมในธุรกิจ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (กิจการ)
กิจกรรมที่ 1 : สร้างและสนับสนุน Startup เพื่อเข้าสู่ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด : สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือ พัฒนาผู้ประกอบการเดิมในธุรกิจ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (startup companies) (กิจการ)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียม
ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์/บริการ)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา (แห่ง)
กิจกรรมที่ 1 : จัดตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยี
เซลล์บาบัด (Cell Therapy) และยีนบาบัด (Gene Therapy)
ตัวชี้วัด : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิง
พาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์/บริการ)
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัด : จานวนโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นรองรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา
(แห่ง)
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนายา เภสัชพันธุศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์และลดการ
นาเข้าจากต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิง
พาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์/บริการ)
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและเครื่องมือแพทย์เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และ
ลดการนาเข้า
ตัวชี้วัด : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาเข้าสู่การทดสอบหรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิง
พาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์/บริการ)
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รวมทั้งสิ้น
17.5500
30

ไตรมาส 1
4.3800

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง )
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
4.3800
4.3950
4.3950
10
20

30
146.1725
146.1725
16

43.5437
43.5437

36.2000
36.2000

10

20

34.2000
34.2000

32.2288
32.2288
16

1

1

2

2

1

1

6

6

3

3

แผนงาน/โครงการ - ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนายา วัคซีน และชีววัตถุเพื่อใช้เองในประเทศ และส่งออก ระยะที่ 1: พัฒนา
ต้นแบบยาชีววัตถุเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนในประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบหรือเตรียม
ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์/บริการ)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มศี ักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (ต้นแบบ)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (Champion Products)
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์/บริการ)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ (เรื่อง)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
ชีววิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ (เรื่อง)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่
ดีของผู้สูงอายุ (คน)
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การให้บริการผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะทีด่ ีของ
ผู้สูงอายุ (คน)
ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณ
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
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ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

5
10.0000
10.0000
1
1
22.7870
22.7870

5
2.5000
2.5000

2.5000
2.5000

2.5000
2.5000

2.5000
2.5000
1

5.6972
5.6972

1
5.6954
5.6954

4

2

2

4
20.3167
20.3167

3.1179
3.1179

2
8.3379
8.3379

2
8.3379
8.3379

700

100

300

300

700

100

300

300

5.6972
5.6972

0.5230
0.5230

5.6972
5.6972

5.2.14 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
งบประมาณปี 2562 รวม 1,107.4014 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 398.6026 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 103.8155 ล้าน
บาท แผนงานยุทธศาสตร์ 211.7462 ล้านบาท แผนงานบูรณาการ 393.2371 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
4.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
รวมงบประมาณทั้งหมดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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งบประมาณปี 2562
398.6026
ล้านบาท
103.8155
ล้านบาท
103.8155
ล้านบาท
211.7462
ล้านบาท
211.7462
ล้านบาท
393.2371
ล้านบาท
64.7079
ล้านบาท
33.6970
ล้านบาท
136.5000
132.3491
25.9831

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,107.4014

ล้านบาท

