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   ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารงบประมาณโดยสังเขปนี้จะอ านวยประโยชน์แก่ผู้บริหาร 
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
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  1. ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562  1,2 
              

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2-4.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.3 ในปี 2559 และร้อยละ 3.9 ในปี 2560 ตามล าดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกและ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าใน
ตลาดโลก การขยายตัวที่สูงขึ้นของการลงทุนภาครัฐตามการเพ่ิมขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน
และความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน 
รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่
เหลือของปีมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น ประกอบกับยังมีความเสี่ยงของระดับราคา
สินค้าและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่ปรับตัวเข้าสู่ช่วงขาขึ้น และระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ผัน
ผวนตามทิศทางการด าเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน และการต่างประเทศของประเทศส าคัญๆ ส าหรับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าการปรับตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายภายในประเทศ 
และการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ ามันจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 ในขณะที่ดุลบัญชี
เดินสะพัด คาดว่าจะเกินดุลร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.9-4.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การใช้จ่ายภายในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีการขยายตัว
ในเกณฑ์ดี และการลงทุนภาคเอกชนที่มีการขยายตัวสูงขึ้น รวมทั้งความคืบหน้าของโครงการลงทุน
ภาครัฐที่เข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวยังมีการ
ขยายตัวดีตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในปี 2562 ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางแนวโน้มการ
ปรับทิศทางของนโยบายการเงินในประเทศส าคัญๆ ที่จะท าให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกปรับตัวเพ่ิมขค้น 
ส าหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี 2562 ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 
0.9–1.9 ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณร้อยละ 6.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 
 
 

 

                                                   
1 งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกังบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 
2 ค าแถลงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่        
  7 มิถุนายน 2561 

ส่วนที่ 1 
 

สาระส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 



2        งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินภารกิจที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ 
และนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ การลดความเหลื่อมล้ า การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและการเสริมสร้างศักยภาพคน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

1. ด าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังและความจ าเป็น
ของการใช้จ่ายภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ  

2. ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และมิติพ้ืนที่ 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค เมือง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่าง เป็น
รูปธรรม ตลอดจนให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
การลดความเหลื่อมล้ า การก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

3. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของภารกิจ 
โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมในการ
ด าเนินงาน และขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุม
ทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยหน่วยงานที่มีเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ 
และเงินกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้พิจารณาน าเงินดังกล่าวมาใช้ด าเนินภารกิจของหน่วยงานด้วย  

5. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานของ
แต่ละภารกิจที่ผ่านมา เพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินภารกิจที่หมดความจ าเป็น ท าแล้วไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์หรือไม่คุ้มค่า หรือมีความส าคัญในล าดับต่ า เพ่ือน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินภารกิจที่มีล าดับ
ความส าคัญสูงและประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นท่ี 

6. ส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การจัดบริการ
สาธารณะระดับท้องถิ่นเป็นปรธดยชน์กับประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ าทางการคลังระหว่างท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 3,000,000 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน
มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมีประมาณการรายได้สุทธิจ านวน 2,550,000 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และก าหนดวงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล

2. นโยบายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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งบประมาณจ านวน 450,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ   
ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจ านวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของ
ประเทศในระยะยาว 

 

 
 

โครงสร้างงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสาระส าคัญตามตารางท่ี 1-1 สรุปดังนี้ 
1.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3,000,000 ล้านบาท 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 50,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.6 โดยวงเงินงบประมาณ
ดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

2.  รายจ่ายประจ า 
รายจ่ายประจ า ก าหนดไว้เป็นจ านวน 2,261,488.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวน 24,542.5 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 โดยรายจ่ายประจ าดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 75.4 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 73.3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

3.  รายจ่ายลงทุน 
รายจ่ายลงทุน ก าหนดไว้เป็นจ านวน 660,305.8 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จ านวน 16,163.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4 โดยรายจ่ายลงทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
22.0 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 22.2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

4.  รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้   
รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ได้จัดสรรไว้เป็นจ านวน 78,205.5 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวน 8,736.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.0 โดยรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.6 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 2.9 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

ตารางท่ี 1-1 โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 3 

โครงสร้างงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
เพ่ิม/ลด  
ร้อยละ 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เพ่ิม/ลด  
ร้อยละ 

1. วงเงินงบประมาณรายจ่าย 3,050,000.0 4.3 3,000,000 -1.6 
    สัดส่วนต่อ GDP 18.5  17.1  
    1.1 รายจ่ายประจ า 2,236,946.2 3.8 2,261.488.7 1.1 
          สัดส่วนต่องบประมาณ 73.3  75.4  
    1.2 รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 49,641.9 83.3 - -100.0 
          สัดส่วนต่องบประมาณ 1.6  -  
    1.3 รายจ่ายลงทุน 674,469.6 2.6 660,305.8 -2.4 
          สัดส่วนต่องบประมาณ 22.2  22.0  
    1.4 รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู ้ 86,942.3 7.1 78,205.5 -10.0 
          สัดส่วนต่องบประมาณ 2.9  2.6  

                                                   
3 ตัวเลขได้จากฐานขอ้มูลของส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

3. โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 



4        งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงสร้างงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
เพ่ิม/ลด  
ร้อยละ 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เพ่ิม/ลด  
ร้อยละ 

2. รายรับ 3,050,000 4.3 3,000,000 -1.6 
    สัดส่วนต่อ GDP 18.5  17.1  
    2.1 รายได้ 2,499,641.9 5.5 2,550,000 2.0 
    2.2 เงินกู้ 550,358.1 -0.5 450,000 -18.2 
3. ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP) 

16,457,300 6.5 17,592,900 6.9 

 

หมายเหตุ : 1) งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ จ านวน 150,000 
ล้านบาท 

2) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตามแถลงภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสแรกของปี 2561 และ
แนวโน้มปี 2561 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันท่ี 21 
พฤษภาคม 2561  

 

 
 

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,000,000 
ล้านบาท จ าแนกเป็น 6 กลุ่มงบประมาณ ประกอบด้วย 

1.  กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 1,060,869.0 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 35.4 ของวงเงินงบประมาณ 

2.  กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) รวมทั้งสิ้น 764,128.8 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.5 ของวงเงินงบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งรวมไว้ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพื้นที่) จ าแนกเป็น 

 -  แผนงานพื้นฐาน จ านวน 311,267.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.7 ของวงเงิน
งบประมาณกลุ่ม 

 -  แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 452,860.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.3 ของ
วงเงินงบประมาณกลุ่ม 

3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) รวม 21 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 487,791.4 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.3 ของวงเงินงบประมาณ 

4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพ้ืนที่ (Area) (ท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ภูมิภาค) รวม 3 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 325,600.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.8 ของวงเงิน
งบประมาณ  

5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ก าหนดไว้เป็นจ านวน 259,609.9 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของวงเงินงบประมาณ  

6. กลุ่มงบกลาง รวมทั้งสิ้น 102,000.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4 ของวงเงิน
งบประมาณ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จ านวน 296,032 ล้านบาท ซึ่งรวมไว้ในกลุ่มงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ข้อ 1 และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
จ านวน 70,000.0 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ข้อ 3) 

 

4. รายจ่ายจ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ  
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ทั้งนี้ สามารถจ าแนกงบประมาณตามกลุ่มงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ได้ดังตารางที่ 1-2 
 

ตารางท่ี 1-2 งบประมาณจ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
 

หน่วย: ล้านบาท 

กลุ่ม 
ปีงบประมาณ เพ่ิม/ลด จากปี 2561 

2561 2562 จ านวน ร้อยละ 
รวมท้ังประเทศ 3,050,000.0 3,000,000 -50,000.0 -1.6 

1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,021,488.2 1,060,869.0 39,380.8 3.9 

2. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย กระทรวง/
หน่วยงาน (Function) 

672,821.9 764,128.8 91,306.9 13.6 

- แผนงานพ้ืนฐาน 303,137.4 311,267.9 8,130.5 2.7 

- แผนงานยุทธศาสตร ์ 369,684.5 452,860.9 83,176.4 22.5 

3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
(Agenda) 

572,482.1 487,791.4 -84,690.7 -14.8 

4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิง
พ้ืนที่ (Area) 

370,323.5 325,600.9 -44,722.6 -12.1 

5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐ 

310,460.8 259,609.9 -50,850.9 -16.4 

6. กลุ่มงบกลาง 102,423.5 102,000.0 -423.5 -0.4 
 

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2561 รวมงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม 150,000 ล้านบาท 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท าขึ้นให้
สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560–2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558–2564) นโยบายของรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทระดับชาติ รวมทั้งได้น้อมน า 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยค านึงถึงหลัก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 62 แผนงาน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ประกอบด้วย 11 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ (2) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล (3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (4) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (5) แผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (6) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศด้านความมั่นคง (7) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ (8) แผนงาน

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



6        งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (9) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องด้านความมั่นคงจากแนวดิ่งสู่แนวราบ (10) แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (ด้านความม่ันคง) และ (11) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 18 
แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน (2) แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน (3) แผนงาน
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (4) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 
(5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (6) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน (7) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล (8) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (9) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (10) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์      
(11) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน (12) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (13) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (14) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ (16) แผนงานบูรณาการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค (17) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
และ (18) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วย 9 แผนงาน ได้แก่ 
(1) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (2) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
(4) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี (6) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (7) แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (8) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) และ   
(9) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโต
จากภายใน ประกอบด้วย 8 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (3) แผนงานบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการ
สนับสนุนการพัฒนา (6) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (7) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน) และ (8) แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน   

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 9 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (2) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (3) แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4) แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (5) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ (6) แผนงานยุทธศาสตร์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง (7) แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (8) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
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คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) และ (9) แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 
10 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน (2) แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ (5) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6) แผนงานบูรณาการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (7) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ (8) แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (9) แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ) และ (10) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานบริหารเพ่ือ
รองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และ (2) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 1-3 และแผนภูมิที่ 1-1 
 

ตารางท่ี 1-3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณ 

จ านวน (ล้านบาท) ร้อยละ 
รวมท้ังสิ้น 3,000,000.0 100.0 

1. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 329,239.6 11.0 
2. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 406.496.0 13.5 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 560,884.9 18.7 

4. ยุทธศาสตรด์้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างการเติบโตจากภายใน 

397,581.4 13.3 

5. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

117,266.0 3.9 

6. ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 838,422.2 27.9 

7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 350,109.9 11.7 
 

 

ที่มา : ส านักงบประมาณ, ปี 2562    
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แผนภูมิที่ 1-1 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

 

 
 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 
 

11% 

13% 

19% 

13% 4% 

28% 

12% 

ด้านความมั่นคง 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างการเติบโตจากภายใน 
ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ 
และยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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นวัตกรรมน าไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2560-2579 
 

 
 

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดท ายุทธศาสตร์/แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 

3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอ้ือต่อการสร้างปัญญาและ
การน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพ่ิมคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึง
ภาคสังคม 

5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ 
รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น 
และ 6 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2-1 สรุปได้ดังนี้  
 
 
 
 
 

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. พันธกิจ 

1. วิสัยทัศน์ 

ส่วนที่ 2 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 2-1 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และยุทธศาสตร์ของกระทรวง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง 

1. พัฒนาก าลังคน และสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อเพ่ิมขดี
ความสามารถของประเทศ 

1. บ่มเพาะนวัตกรเพื่ออนาคต และพัฒนาก าลังคน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

2. สร้างความเขม้แข็งให้กับภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบรหิารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

2. บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขา
เป้าหมาย 

3. เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสยีในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4. พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ และใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐาน 

3. ขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขนาดใหญ่ และโครงสรา้งพื้นฐาน 

5. สร้างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม 4. พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อนวัตกรรม 

6. พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

5. ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐในการด าเนินยุทธศาสตร์ 
 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 
ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 32 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังแสดงตามตารางท่ี 2-2 และตารางท่ี 2-3 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2-2 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามเอกสารงบประมาณ 4 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. พัฒนาก าลังคน และสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของประเทศ 

      

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ
ท างานเต็มเวลา (FTE) ต่อ
ประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 20 23 24 25 40 

                                                   
4 เอกสารงบประมาณ ฉบับที ่3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. พัฒนาก าลังคน และสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของประเทศ 
(ต่อ) 

      

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
บุคลากรที่ท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คน 5,598,850 2,766,482 2,897,890 3,035,540 3,179,728 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ราย 1,355 965 3,435 4,005 4,560 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน     
ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

คน 3,180,520 5,089,200 6,817,120 7,167,930 7,498,740 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินการ
สร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

ร้อยละ - 83 84 84 84 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
นักวิจัยที่มีการแลกเปลีย่นกับ
ต่างประเทศ 

ราย - 48 63 38 38 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
บุคลากรวิจยัและพัฒนาของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับรางวัลที่มี
ช่ือเสียงระดบัภูมภิาค  

คน - 9 12 12 12 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
หลักสตูรดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมพัฒนาและ
สามารถมอบปรญิญาบตัร 

หลักสตูร - 4 4 4 4 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมท้ังพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

      

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มลูค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์   

ล้านบาท - 31,613.50 - - - 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ   

เรื่อง 912 873 908 927 949 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อม
ใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลคา่
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
และบริการ และภาคธรุกิจ 

ร้อยละ 24 26 28 29 30 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : อันดับรวม
ของความสามารถการแข่งขัน
ด้าน Scientific Infrastructure 
ของประเทศตามการจดัอันดับ
ของ IMD 

อันดับ 37 40 39 38 37 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวน
ผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอ
จดทรัพย์สินทางปญัญา/บัญชี
นวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมตัิ และจัดส่ง
ข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน - 371 381 388 396 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
น าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไป
ใช้ประโยชน์ในการก ากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ 

ร้อยละ - 71 78 78 78 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนน
เฉลี่ยระดับคณุธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คะแนน 82 83 84 85 86 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมท้ังพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ต่อ) 

      

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเรื่อง
ที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง - 50 50 51 53 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มลูค่า
โครงการวิจัยทีผ่่านการตรวจสอบ
และรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับรายจ่ายเพื่อการวิจยัและ
พัฒนา เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ล้านบาท - 1,400 1,500 1,500 1,500 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
เพ่ือลดความเสี่ยงและความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

      

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร์
และรังสีมีระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ - 50 60 70 80 

4. พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ และ
ใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

      

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น                             

ร้อยละ - 4 4 4 4 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
โครงการขนาดใหญ ่

ร้อยละ - 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
รายการวดัของห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ - 6,442 6,742 7,042 7,342 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ห้อง - 6 5 5 6 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. สร้างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

      

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์
ในเขตนวัตกรรม 

ราย - 214 245 283 314 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มลูค่าการ
ลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม 

ล้านบาท - 269 300 848 977 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผลงานด้านนวตักรรมที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เขตนวัตกรรม 

ผลงาน - 58 82 87 80 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :จ านวนกิจการ
ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่นวัตกรรม 

กิจการ - 55 70 75 80 

6. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

      

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มลูค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ล้านบาท - 240 270 280 290 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทีผ่ลติ
ได้เองภายในประเทศ 

ผลงาน - 3 1 1 4 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ชุมชน/ท้องถิ่นทีว่ิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไป
ช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถิ่น 

- 207 221 226 232 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลติภณัฑ ์

ราย 2,050 1,645 14,910 14,925 14,800 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผูด้้อย 
โอกาสที่น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

คน 500 700 700 1,000 1,000 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ระบบสนบัสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

ระบบ 5 5 9 9 9 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายบุคลากร
ภาครัฐในการด าเนินยุทธศาสตร์ 
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ตารางท่ี 2-3 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2561 

แผน ผล 
1. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการ    

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

ราย 10 30 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบริษทัท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
เขตอุตสาหกรรมศักยภาพ 

ราย 154 163 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไดร้ับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 2,855 3,355 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานความปลอดภัยระบบราง 

รายการ 25 36 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ
รองรับมาตรฐานความปลอดภัยดา้นคมนาคมและโลจสิติกส์ 

ระบบ 2 1 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล/
บริการอัจฉรยิะเพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกจิ 

ฐานข้อมูล 5 4 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 19,155 55,253.29 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 887 943 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลยัและหน่วยงานภาครัฐไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในภาคเอกชน (Talent 
Mobility) 

คน 150 412 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรวิจัย : จ านวนประชากร คน 20 : 10,000 17 : 10,000 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่
ผู้ประกอบการหรือชุมชนน าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 24 25.56 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีเ่ข้ารว่มกิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละ 72 90.39 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบ/ช่องทางให้บริการที่
พัฒนาเพื่อรองรับการอ านวยความสะดวกของผู้รับบริการ 

ระบบ/ช่องทาง 1 1 

2. พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

   

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คน 2,881,723 2,417,581 

 

                                                   
5 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2561 

แผน ผล 
2. พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (ต่อ) 

   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : อันดับรวมของความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 37 42 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอจดทะเบียน 

เรื่อง 306 455 

3. ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกจิ
ฐานราก 

   

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น Smart 
Farmer 

ราย 10 13 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบ Agri-map สามารถ
แสดงผลผ่าน Mobile Application 

ระบบ 1 1 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รบั
การพัฒนายกระดับคณุภาพผลติภณัฑ ์

ราย 740 1,022 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูสู้งอายุท่ีน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

คน 500 904 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐานการวัดด้านพลังงาน มาตรฐาน 2 0 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบและผลงานวิจัยท่ี
ถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบประหยดัพลังงาน 

ต้นแบบ 1 1 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ขึ้นของ
ผู้ประกอบการ/เกษตรกร 

ร้อยละ 16 27.63 

5. พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐาน เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

   

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารบัการถ่ายทอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 3,180,520 3,762,616 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รายการ 598,220 817,690 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนนโยบาย มาตรการ และ
กฎหมายทีส่่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร ์

เรื่อง/ 
ฉบับ/ 

มาตรการ 

28 43 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เฉลี่ยร้อยละ 0.09 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเป็นจ านวน 11,086, 11,228, 12,261, 14,245 และ 17,836 ล้านบาท ตามล าดับ โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 16,688 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 
จ านวน 1,148 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -6.44 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 0.09 ของ
ค่า GDP ทีค่าดการณ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 ของงบประมาณภาพรวมทั้งประเทศ (3,000,000 ล้านบาท)  

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีภาพรวมของทัง้ประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 พบว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเฉลี่ยร้อยละ 0.48 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมทั้ง
ประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ได้รับงบประมาณคงที่เป็นร้อยละ 0.44 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีภาพรวมทั้งประเทศ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ได้รับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.49 และ 0.58 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมทั้งประเทศ   
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.56 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีภาพรวมทั้งประเทศ ส าหรับล าดับการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเมื่อ
เปรียบเทียบกับกระทรวงต่างๆ รวมทั้งหมด 20 กระทรวง จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมากที่สุด
ไปหาน้อยทีสุ่ด พบว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยู่ในล าดับที่ 13 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560-2562 
อยู่ในล าดับที่ 12 จาก 20 กระทรวง (รวมส านักนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดดังตารางที่ 3-1 และแผนภูมิ
ที่ 3-1 ถึง 3-3 

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
เป็นรายปีงบประมาณ พบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2562 คิดเป็นร้อยละ 3.87, 1.28, 9.20, 16.18, 25.21 และ -6.44 ตามล าดับ ซึ่งมีความผันแปร
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมของทั้งประเทศที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2562 คิดเป็นร้อยละ 5.21, 1.98, 7.81, 5.30, 4.34 และ -1.64 ตามล าดับ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 3-4 

 

 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 3 
 

สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



                               งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562             18   

ตารางท่ี 3-1 งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 6 

กระทรวง/หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ส านักนายกรัฐมนตร ี 32,160 33,418 36,001 35,507 34,256 41,216 
2. กระทรวงกลาโหม 183,820 192,949 206,461 213,544 218,503 227,671 
3. กระทรวงการคลัง 228,797 185,852 199,174 217,714 238,246 242,846 
4. กระทรวงการ

ต่างประเทศ 
8,624 8,567 8,015 8,710 8,761 9,241 

5. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

13,807 7,932 7,137 6,695 6,729 6,413 

6. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์

10,325 9,512 10,078 11,692 13,717 12,863 

7. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

76,841 81,000 86,404 94,418 122,572 108,539 

8. กระทรวงคมนาคม 100,577 110,723 136,101 157,390 168,768 183,732 
9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
9,457 5,591 20,173 7,704 5,133 5,461 

10. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

31,487 30,245 35,878 34,180 33,716 31,586 

11. กระทรวงพลังงาน 2,059 1,976 2,007 2,053 2,221 2,318 

12. กระทรวงพาณิชย ์ 9,172 7,247 7,193 7,092 7,332 6,911 

13. กระทรวงมหาดไทย 333,145 340,172 341,821 335,145 386,179 373,519 

14. กระทรวงยุติธรรม 19,735 22,021 23,163 23,551 24,480 24,993 

15. กระทรวงแรงงาน 30,353 33,638 33,833 47,191 51,679 52,641 

16. กระทรวงวัฒนธรรม 6,625 7,047 7,742 7,891 8,170 8,209 

17. กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(วท.) 

11,086 11,228 12,261 14,245 17,836 16,688 

18. กระทรวงศึกษาธิการ 482,789 501,326 517,077 513,962 509,003 489,789 

19. กระทรวงสาธารณสุข 106,103 109,658 123,542 131,102 134,894 135,827 

20.กระทรวงอุตสาหกรรม 6,581 5,857 5,965 5,783 5,653 5,063 

 
 

                                                   
6 งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี  
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กระทรวง/หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
21. ส่วนราชการไม่สังกัด

ส านักนายก รัฐมนตร/ี
กระทรวง/ทบวงและ
หน่วยงานภายใต้การ
ควบคุม ดูแลของ
นายกรัฐมนตร ี

101,403 105,420 120,024 120,575 125,612 130,432 

22. หน่วยงานของรัฐสภา 9,422 6,613 4,734 4,154 6,203 10,418 
23. หน่วยงานของศาล 16,833 20,022 20,822 20,715 21,712 22,656 
24. หน่วยงานของ

องค์กรอิสระและ
องค์กรอัยการ 

14,420 13,388 14,141 14,815 15,974 22,210 

25. จังหวัดและกลุม่
จังหวัด 

18,170 17,782 24,630 82,671 31,765 27,981 

26. รัฐวิสาหกิจ 147,730 145,458 141,493 137,775 151,103 133,131 
27. ส่วนราชการใน

พระองค์ 
- - - - 6,391 6,800 

28. สภากาชาดไทย 5,111 5,981 5,222 7,023 8,333 10,303 
29. หน่วยงานอ่ืนของรัฐ - - - - - 270 
30. กองทุนและเงินทุน

หมุนเวียน 
151,813 136,703 147,649 183,745 215,235 182,241 

31. รายจา่ยเพื่อชดใช้
เงินคงคลัง 

13,424 41,965 21,875 27,078 49,641 - 

32. งบกลาง 343,131 375,709 455,384 448,880 420,183 468,032 
รวมท้ังสิ้น 2,525,000 2,575,000 2,776,000 2,923,000 3,050,000 3,000,000 
GDP 13,230,301 13,747,007 14,533,475 15,452,882 16,457,300 17,592,900 
ร้อยละของงบประมาณ 
วท. เทียบกับ
งบประมาณทั้งประเทศ 

0.44 0.44 0.44 0.49 0.58 0.56 

ร้อยละของงบประมาณ 
วท. เทียบกับ GDP 

0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.09 

ร้อยละของงบประมาณ
ทั้งประเทศ เทียบกับ 
GDP 

19.08 18.73 19.10 18.92 18.53 17.05 

ล าดับงบประมาณของ 
วท. เทียบกับกระทรวงอื่น 

 13/20  12/20  13/20   12/20  12/20  12/20 

 

หมายเหตุ :  - งบประมาณรัฐวสิาหกิจ ไม่นับรวมงบประมาณของ 2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ 
คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

- งบประมาณกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ไม่นบัรวมงบประมาณกองทุนของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าป ีจ านวน 56,000 ล้านบาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าป ีจ านวน 190,000 ล้านบาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าป ีจ านวน 150,000 ล้านบาท 
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แผนภูมิที่ 3-1 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามกระทรวง 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 3-2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 

 -    
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 11,086   11,228  
 12,261  

 14,245  

 17,836  
 16,688  

ล้านบาท 

1. ส านักนายกรัฐมนตรี 
1.37% 

2. กระทรวงกลาโหม 
7.59% 

3. กระทรวงการคลัง 
8.09% 

4. กระทรวงการต่างประเทศ 
0.31% 

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
0.21% 

6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

0.43% 

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.62% 

8. กระทรวงคมนาคม 
6.12% 

9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 0.18% 

10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 1.05% 

11. กระทรวงพลังงาน 
0.08% 

12. กระทรวงพาณิชย์ 
0.23% 

13. กระทรวงมหาดไทย 
12.45% 

14. กระทรวงยุติธรรม 
0.83% 

15. กระทรวงแรงงาน 
1.75% 

16. กระทรวงวัฒนธรรม 
0.27% 

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) 

0.56% 

18. กระทรวงศึกษาธิการ 
16.33% 

19. กระทรวงสาธารณสุข 
4.53% 

20. กระทรวงอุตสาหกรรม 
0.17% 

21. หน่วยงานอื่นๆ 
33.82% 
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แผนภูมิที่ 3-3 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมทั้งประเทศ และ GDP 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 

 
 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 3-4 อัตราการเติบโตของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 

 
 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 6,736 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 
ประกอบด้วย บุคลากรที่ท างานใน 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดังแสดงตามตารางที่ 3-2 

  

ตารางท่ี 3-2 จ านวนบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เดือนธันวาคม 2561 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม (คน) ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

ส่วนราชการ 231 538 328 58 1,155 
1. ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) 1 3 9 - 13 
2. ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สป.) 
38 113 127 13 291 

3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 116 262 133 26 537 
4. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 76 160 59 19 314 

หน่วยงานในก ากับ 84 1,006 1,401 730 3,221 
5. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) 
73 908 1,269 650 2,900 

6. ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (สวทน.) 

- 20 58 33 111 

7. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 11 78 74 47 210 
องค์การมหาชน 100 548 450 126 1,224 

8. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 

17 198 123 14 352 

9. สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 38 89 110 26 263 
10. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) 36 77 35 49 197 
11. สถาบนัวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) 6 95 26 14 141 
12. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 

(สสน.) 
2 49 71 9 131 

13. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) - 19 57 6 82 
14. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(ศลช.) 
1 21 28 8 58 

รัฐวิสาหกิจ 109 543 377 107 1,136 
15. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
92 365 303 92 852 

16. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพ.) 

17 178 74 15 284 

รวมทั้งสิ้น 524 2,635 2,556 1,021 6,736 
 

ที่มา : ส่วนบริหารงานบุคคล ส านกับริหารกลาง ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 

2. บุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามประเภทหน่วยงาน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่
ท างานอยู่ในหน่วยงานที่มีสถานะเป็นหน่วยงานในก ากับ จ านวน 3,221 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.8 
รองลงมา คือ บุคลากรที่ท างานอยู่ในหน่วยงานที่มีสถานะเป็นองค์การมหาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 1,224 คน (ร้อยละ 18.2), 1,155 คน (ร้อยละ 17.1) และ 1,136 คน (ร้อยละ 16.9) ตามล าดับ และ
เมื่อจ าแนกบุคลากรตามรายหน่วยงาน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ท างานอยู่ที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งมีจ านวนมากที่สุดถึง 2,900 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.1 และมีบุคลากรที่ท างาน
อยู่ที่ส านักงานรัฐมนตรีจ านวนน้อยที่สุด 13 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 3-5 และ 3-6  
 

แผนภูมิที่ 3-5 จ านวนบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จ าแนกตามประเภทหน่วยงาน 
 

 

ที่มา : ส่วนบรหิารงานบุคคล ส านกังานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์, ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 
 

แผนภูมิที่ 3-6 จ านวนบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จ าแนกตามรายหน่วยงาน 

 
 

ที่มา : ส่วนบรหิารงานบุคคล ส านกังานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์, ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 

ส่วนราชการ,  
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หน่วยงานในก ากบั,  
3,221 คน, 47.8% 

รัฐวิสาหกิจ,  
1,224 คน, 18.2% 

องค์การมหาชน,  
1,136 คน, 16.9% 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมากถึง 2,635 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมา คือ ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท จ านวน 2,556 คน (ร้อยละ 37.9) ระดับปริญญาเอก จ านวน 1,021 คน (ร้อยละ 15.2) และ
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 524 คน (ร้อยละ 7.8) ตามล าดับ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 3-7 

 

แผนภูมิที่ 3-7 จ านวนบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ที่มา : ส่วนบรหิารงานบุคคล ส านกังานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์, ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 
 

 
 

3.1 จ าแนกตามงบรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ านวน 16,688.0210 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ
ตามแผนภูมิที่ 3-8 โดยมีสัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 
ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 3-9 
  

แผนภูมิที่ 3-8 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จ าแนกตามงบรายจ่าย 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 

ต่ ากว่าปริญญาตรี,  
524 คน, 7.8% 

ปริญญาตร,ี 2,635 คน, 
39.1% 

ปริญญาโท, 2,556 คน, 
37.9% 

ปริญญาเอก, 1,021 คน, 
15.2% 

งบบุคลากร,  
2,980.2267 ลบ., 18% 

งบด าเนินงาน, 
5,759.5626 ลบ., 34% งบลงทุน,  

5,179.7282 ลบ., 31% 

งบเงินอุดหนุน, 
2,348.9330 ลบ., 14% 

งบรายจ่ายอื่น,  
419.5705 ลบ., 3% 

3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

16,688.0210 
ล้านบาท 
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แผนภูมิที่ 3-9 สัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 

 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายหน่วยงานและงบรายจ่าย 
พบว่า ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (พว.) ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวนมาก
ที่สุดใน 3 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน ส่วนส านักงานปลัดกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ (สป.) ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวนมากที่สุดใน 2 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบเงิน
อุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3-3 
 

ตารางท่ี 3-3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ าแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน 
งบรายจ่าย  

รวม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

ส่วนราชการ   429.2875  310.4126 901.3309 2,348.9330 246.0673 4,236.0313 
1. ส านักงานปลัด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สป.)  

118.7421 116.5247 556.9734 2,289.1768 192.7045 3,274.1215 

2. กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) 

194.0724 144.1158 147.3489 3.2026 51.8130 540.5527 

3. ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ (ปส.) 

116.4730 49.7721 197.0086 56.5536 1.5498 421.3571 

หน่วยงานในก ากับ 1,426.4055 3,423.2971 1,279.0972 - - 6,128.7998 
4. ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) 

1,233.6460 2,289.8428 1,004.4000 - - 4,527.8888 
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งบรายจ่ายอื่น 



                               งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562             26   

หน่วยงาน 
งบรายจ่าย  

รวม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

5. ส านักงานคณะ 
กรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) 

73.4103 1,021.5994 - - - 1,095.0097 

6. สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ (มว.) 

119.3492 111.8549 274.6972 - - 505.9013 

องค์การมหาชน 640.8890 1,215.8305 2,332.5499 - 173.5032 4,362.7726 
7. ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 

160.3064 279.3248 903.7942 - - 1,343.4254 

8. สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 

163.5762 181.2129 495.4807 - - 840.2698 

9. สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (สซ.) 

91.3757 174.2610 209.3652 - - 475.0019 

10. สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) 

64.4397 90.1919 377.7806 - 173.5032 705.9154 

11. สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า (สสน.) 

87.4285 114.6896 174.6400 - - 376.7581 

12. ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.) 

34.2254 309.4388 - - - 343.6642 

13. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(ศลช.) 

39.5371 66.7115 171.4892 - - 277.7378 

รัฐวิสาหกิจ 483.6447 810.0224 666.7502 - - 1,960.4173 
14. สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.) 

398.6026 329.6351 379.1637 - - 1,107.4014 

15. องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพ.) 

85.0421 480.3873 287.5865 - - 853.0159 

รวมทั้งสิ้น 2,980.2267 5,759.5626 5,179.7282 2,348.9330 419.5705 16,688.0210 
 

หมายเหตุ : ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ใช้งบประมาณร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ (สป.) 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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3.2 จ าแนกตามประเภทหน่วยงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัดรวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน แบ่งเป็น 

4 ประเภท ได้แก่ (1) ส่วนราชการ 4 หน่วยงาน (2) หน่วยงานในก ากับ 3 หน่วยงาน (3) องค์การมหาชน 
7 หน่วยงาน และ (4) รัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมขึ้นทุกปี ยกเว้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับงบประมาณ
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน 1,147.8999 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -6.44 ซึ่งจาก
การเปรียบเทียบผลการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 พบว่า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่มีสถานะเป็นส่วนราชการ องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่เป็นจ านวนหนึ่ง ยกเว้นหน่วยงานที่มีสถานะ
เป็นหน่วยงานในก ากับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงินเพ่ิมขึ้น
หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงมากถึงร้อยละ 23.37 ดังตารางท่ี 3-4 และแผนภูมิที่ 3-10 

 

ตารางท่ี 3-4 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 
จ าแนกตามประเภทหน่วยงาน 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 
จากปี 2561 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ 
รวมกระทรวง 11,085.6134 11,227.7513 12,261.1688 14,244.7271 17,835.9209 16,688.0210 -1,147.8999 -6.44 
1. ส่วนราชการ 3,195.7549 3,300.0217 3,583.8318 4,941.6912 4,372.3884 4,236.0313 -136.3571 -3.12 
2. หน่วยงาน
ในก ากับ 

3,068.5194 3,446.8081 3,580.5045 3,955.9055 4,967.8552 6,128.7998 1,160.9446 23.37 

3. องค์การ
มหาชน 

2,719.3150 2,369.6721 2,785.3989 2,858.6539 4,935.1392 4,362.7726 -572.3666 -11.60 

4. รัฐวิสาหกิจ 2,102.0241 2,111.2494 2,311.4336 2,488.4765 3,560.5381 1,960.4173 -1,600.1208 -44.94 
 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 3-10 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
จ าแนกตามประเภทหน่วยงาน 

 
ทีม่า : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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3.3 จ าแนกตามหน่วยงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ประกอบด้วยหน่วยงานในระดับกรม จ านวน 

16 หน่วยงาน ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2562 พบว่า มี 8 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในวงเงินงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
(สป.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (สสน.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างงบประมาณ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าสูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ ากว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นราย
หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ส านักงานปลัด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สป.) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(สทอภ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดังแสดงตามตารางท่ี 3-5 และแผนภูมิที่ 3-11 
 

ตารางท่ี 3-5 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
จ าแนกตามหน่วยงานและโครงสร้างงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน 

โครงสร้างงบประมาณ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง  
จากปี 2561 

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

รวมกระทรวง 11,151.0899 11,508.2928 6,684.8310 5,179.7282 17,835.9209 16,688.0210 -1,147.8999 -6.44 
1. ส านักงานปลัด 
กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์ฯ (สป.)  

2,978.5756 2,717.1481 600.0375 556.9734 3,578.6131 3,274.1215 -304.4916 -8.51 

2. กรมวิทยา 
ศาสตร์บริการ (วศ.) 

403.6558 393.2038 121.8160 147.3489 525.4718 540.5527 15.0809 2.87 

3. ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 
(ปส.) 

221.1609 224.3485 47.1426 197.0086 268.3035 421.3571 153.0536 57.04 

4. ส านักงาน 
พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ (พว.) 

3,488.4049 3,523.4888 448.1725 1,004.4000 3,936.5774 4,527.8888 591.3114 15.02 

5. ส านักงานคณะ 
กรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ

298.9777 1,095.0097 3.4300 - 302.4077 1,095.0097 792.6020 262.10 
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หน่วยงาน 

โครงสร้างงบประมาณ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง  
จากปี 2561 

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

นวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) 

6. สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ 
(มว.) 

221.7176 231.2041 507.1525 274.6972 728.8701 505.9013 -222.9688 -30.59 

7. ส านักงาน 
พัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 
(สทอภ.) 

473.7989 439.6312 1,335.6659 903.7942 1,809.4648 1,343.4254 -466.0394 -25.76 

8. สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(สทน.) 

345.7546 344.7891 339.9119 495.4807 685.6665 840.2698 154.6033 22.55 

9. สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 
(สซ.) 

264.5595 265.6367 242.7365 209.3652 507.2960 475.0019 -32.2941 -6.37 

10. สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์
แห่งชาติ (สดร.) 

223.0418 328.1348 414.0954 377.7806 637.1372 705.9154 68.7782 10.79 

11. สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า 
(สสน.) 

201.2592 202.1181 370.4230 174.6400 571.6822 376.7581 -194.9241 -34.10 

12. ส านักงาน
นวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.) 

341.2518 343.6642 - - 341.2518 343.6642 2.4124 0.71 

13. ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ 
(ศลช.) 

122.6232 106.2486 260.0175 171.4892 382.6407 277.7378 -104.9029 -27.42 

14. สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 
(วว.) 

1,048.0758 728.2377 765.4603 379.1637 1,813.5361 1,107.4014 -706.1347 -38.94 

15. องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพ.) 

518.2326 565.4294 1,228.7694 287.5865 1,747.0020 853.0159 -893.9861 -51.17 

 

หมายเหตุ : ส านักงานรัฐมนตรี (สร.) ใช้งบประมาณร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ (สป.) 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 3-11 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จ าแนกตามโครงสร้างงบประมาณ 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 
โดยมีสัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 ดังแสดงตาม
แผนภูมิที่ 3-12 และมีสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามราย
หน่วยงานตามแผนภูมิที่ 3-13  
 

แผนภูมิที่ 3-12 สัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามรายหน่วยงาน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562  
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แผนภูมิที่ 3-13 สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามรายหน่วยงาน 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562  
 

3.4 จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี วงเงินรวมทั้งสิ้น 16,688.0210 ล้านบาท จ าแนกเป็น 4 กลุ่มงบประมาณ ประกอบด้วย 
1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 2,980.2267 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 17.86 ของวงเงินงบประมาณ 
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) รวมทั้งสิ้น 6,403.7319 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.37 ของวงเงินงบประมาณ จ าแนกเป็น  
- แผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 1,845.7823 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.06 ของ

วงเงินงบประมาณกลุ่ม 
- แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 4,557.9496 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.31 

ของวงเงินงบประมาณกลุ่ม 
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) รวม 8 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 6,698.9807 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.14 ของวงเงินงบประมาณ 
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพ้ืนที่ (Area) รวม 1 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 605.0817 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.63 ของวงเงินงบประมาณ  
โดยมีงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ดังตารางที่ 3-6 
และแผนภูมิที่ 3-14  
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ตารางท่ี 3-6 งบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มงบประมาณ 
ปีงบประมาณ เพ่ิมขึ้น/ลดลง จากปี 2561 

ปี 2561 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ 
รวมกระทรวง 17,835.9209 16,688.0210 -1,147.8999 -6.44 
กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 2,909.4717 2,980.2267 70.7550 2.43 
กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน 
(Function) 

7,683.7353 6,403.7319 -1,280.0034 -16.66 

- แผนงานพ้ืนฐาน 2,117.2286 1,845.7823 -271.4463 -12.82 
- แผนงานยุทธศาสตร ์ 5,566.5067 4,557.9496 -1,008.5571 -18.12 

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 6,961.6109 6,698.9807 -262.6302 -3.77 
- แผนงานบูรณาการ 6,961.6109 6,698.9807 -262.6302 -3.77 

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 
(Area) 

281.1030 605.0817 323.9787 115.25 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 3-14 สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 

 
ทั้งนี้ มีรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จ าแนกตามราย
หน่วยงาน และตามกลุ่มงบประมาณ สรุปได้ตามตารางท่ี 3-7 

 
 
 

กลุ่มงบประมาณรายจ่าย
บุคลากรภาครัฐ, 17.86% 

กลุ่มงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการ (Agenda), 

40.14% 

กลุ่มงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการเชิงพื้นที่ (Area), 

3.63% 

แผนงานพื้นฐาน, 
11.06% 

แผนงานยุทธศาสตร์, 
27.31% กลุ่มงบประมาณรายจ่าย

กระทรวง/หน่วยงาน 
(Function), 38.37% 
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ตารางท่ี 3-7 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
จ าแนกตามหน่วยงาน และกลุ่มงบประมาณ 

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 

กลุ่มงบประมาณรายจ่าย (ล้านบาท) 

บุคลากร
ภาครัฐ 

กระทรวง/หน่วยงาน 
(Function) บูรณาการ 

(Agenda) 
บูรณาการเชงิ
พื้นที่ (Area) 

รวม 
แผนงาน
พื้นฐาน 

แผนงาน
ยุทธศาสตร ์

รวมกระทรวง รวมปี 2562 2,980.2267 1,845.7823 4,557.9496 6,698.9807 605.0817 16,688.0210 
รวมปี 2561 2,909.4717 2,117.2286 5,566.5067 6,961.6109 281.1030 17,835.9209 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากปี 2561 

70.7550 -271.4463 -1,008.5571 -262.6302 323.9787 -1,147.8999 

ร้อยละ  2.43   -12.82  -18.12  -3.77  115.25   -6.44 
1. สป. ปี 2562 118.7421 380.4506 674.2510 1,968.8780 131.7998 3,274.1215 

ปี 2561 112.6386 357.8609 854.8108 2,221.6678 31.6350 3,578.6131 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

6.1035 22.5897 -180.5598 -252.7898 100.1648 -304.4916 

ร้อยละ 5.42 6.31 -21.12 -11.38 316.63 -8.51 
2. วศ. ปี 2562 194.0724 80.7939 166.2676 99.4188 - 540.5527 

ปี 2561 192.2295 82.1562 90.1618 160.9243 - 525.4718 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

1.8429 -1.3623 76.1058 -61.5055 - 15.0809 

ร้อยละ 0.96 -1.66 84.41 -38.22 - 2.87 
3. ปส. ปี 2562 116.4730 116.3303 159.9722 28.5816 - 421.3571 

ปี 2561 113.8565 111.3410 5.7622 37.3438 - 268.3035 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

2.6165 4.9893 154.2100 -8.7622 - 153.0536 

ร้อยละ 2.30 4.48 2,676.23 -23.46 - 57.04 
4. พว. ปี 2562 1,233.6460 168.3926 257.0000 2,443.9514 424.8988 4,527.8888 

ปี 2561 1,174.2549 297.2938 238.6000 2,086.4287 140.0000 3,936.5774 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

59.3911 -128.9012 18.4000 357.5227 284.8988 591.3114 

ร้อยละ 5.06 -43.36 7.71 17.14 203.50 15.02 
5. สวทน. ปี 2562 73.4103 47.4528 - 974.1466 - 1,095.0097 

ปี 2561 57.8201 50.1893 5.0000 189.3983 - 302.4077 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

15.5902 -2.7365 -5.0000 784.7483 - 792.6020 

ร้อยละ 26.96 -5.45 -100.00 414.34 - 262.10 
6. มว. ปี 2562 119.3492 93.2579 177.1669 116.1273 - 505.9013 

ปี 2561 113.5529 83.5000 31.5000 500.3172 - 728.8701 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

5.7963 9.7579 145.6669 -384.1899 - -222.9688 

ร้อยละ 5.10 11.69 462.43 -76.79 - -30.59 
7. สทอภ. ปี 2562 160.3064 210.4402 857.6500 115.0288 - 1,343.4254 

ปี 2561 160.1615 295.1218 1,199.7780 116.8355 37.5680 1,809.4648 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

0.1449 -84.6816 -342.1280 -1.8067 -37.5680 -466.0394 

ร้อยละ 0.09 -28.69 -28.52 -1.55 -100.00 -25.76 
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หน่วยงาน ปีงบประมาณ 

กลุ่มงบประมาณรายจ่าย (ล้านบาท) 

บุคลากร
ภาครัฐ 

กระทรวง/หน่วยงาน 
(Function) บูรณาการ 

(Agenda) 
บูรณาการเชงิ
พื้นที่ (Area) 

รวม 
แผนงาน
พื้นฐาน 

แผนงาน
ยุทธศาสตร ์

8. สทน. ปี 2562 163.5762 219.3632 393.7353 63.5951 - 840.2698 
ปี 2561 163.0952 250.0916 198.7220 71.7577 2.0000 685.6665 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

0.4810 -30.7284 195.0133 -8.1626 -2.0000 154.6033 

ร้อยละ 0.29 -12.29 98.13 -11.38 -100.00 22.55 
9. สซ. ปี 2562 91.3757 87.0302 224.8404 71.7556 - 475.0019 

ปี 2561 87.2224 91.7085 226.1891 102.1760 - 507.2960 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

4.1533 -4.6783 -1.3487 -30.4204 - -32.2941 

ร้อยละ 4.76 -5.10 -0.60 -29.77 - -6.37 
10. สดร. ปี 2562 64.4397 71.7092 543.0044 26.7621 - 705.9154 

ปี 2561 61.8302 76.7032 489.0589 9.5449 - 637.1372 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

2.6095 -4.9940 53.9455 17.2172 - 68.7782 

ร้อยละ 4.22 -6.51 11.03 180.38 - 10.79 
11. สสน. ปี 2562 87.4285 35.2373 254.0923 - - 376.7581 

ปี 2561 85.5449 35.2373 450.9000 - - 571.6822 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

1.8836 - -196.8077 - - -194.9241 

ร้อยละ 2.20 - -43.65 - - -34.10 
12. สนช. ปี 2562 34.2254 59.5188 11.5000 216.0200 22.4000 343.6642 

ปี 2561 32.2094 60.7242 82.8182 165.5000 - 341.2518 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

2.0160 -1.2054 -71.3182 50.5200 22.4000 2.4124 

ร้อยละ 6.26 -1.99 -86.11 30.53 100.00 0.71 
13. ศลช. ปี 2562 39.5371 22.7870 10.0000 205.4137 - 277.7378 

ปี 2561 38.4482 22.9250 - 321.2675 - 382.6407 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

1.0889 -0.1380 10.0000 -115.8538 - -104.9029 

ร้อยละ 2.83 -0.60 100.00 -36.06 - -27.42 
14. วว. ปี 2562 398.6026 103.8155 211.7462 367.2540 25.9831 1,107.4014 

ปี 2561 436.5715 110.9594 217.8263 978.2789 69.9000 1,813.5361 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

-37.9689 -7.1439 -6.0801 -611.0249 -43.9169 -706.1347 

ร้อยละ -8.70 -6.44 -2.79 -62.46 -62.83 -38.94 
15. อพ. ปี 2562 85.0421 149.2028 616.7233 2.0477 - 853.0159 

ปี 2561 80.0359 191.4164 1,475.3794 0.1703 - 1,747.0020 
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป ี2561 

5.0062 -42.2136 -858.6561 1.8774 - -893.9861 

ร้อยละ 6.25 -22.05 -58.20 1,102.41 - -51.17 
 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาตามกลุ่มงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (แผนงานบูรณาการ) พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ จ านวนทั้งสิ้น 9 แผนงาน จาก
ทั้งหมด 24 แผนงานบูรณาการ ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,304.0624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.77 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (16,688.0210 ล้านบาท) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการใน
วงเงินที่ต่ ากว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน 169.0699 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -2.26
แสดงดังตารางท่ี 3-8 และแผนภูมิที่ 3-15 
 

ตารางท่ี 3-8 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
จ าแนกตามแผนงานบูรณาการ 

หน่วย : ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการ 
ที่ วท. เกี่ยวข้อง 

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ประจ าปีที่ วท. ได้รับจัดสรร 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
จากปี 2561  

(ร้อยละ) 
หน่วยงาน 

ปี 2561 ปี 2562 
1. แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมศักยภาพ 
528.5811 353.4677 -175.1134 

(-33.13) 
วศ. พว. มว. สวทน. สซ. 
ศลช. และ วว. 

2. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลติภาคการเกษตร 

48.5000 40.8800 -7.6200 
(-15.71) 

พว. 

3. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน และพัฒนาผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

1,674.1835 1,285.5534 -388.6301 
(-23.21) 

สป. วศ. พว. มว. สวทน. 
สทน. สนช. ศลช. และ 
วว. 

4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- 6.1400 6.1400 
(100.00) 

วศ. 

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจสิติกส ์

294.2510 200.9208 -93.3302 
(-31.72) 

ปส. สทอภ. และ วว. 

6. แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

199.2098 9.5607 -189.6491 
(-95.20) 

วศ. และ สทอภ. 

7. แผนงานบูรณาการการวิจยั
และนวัตกรรม 

4,040.1566 4,782.1414 741.9848 
(18.37) 

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

8. แผนงานบูรณาการการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผูสู้งอาย ุ

61.2547 20.3167 -40.9380 
(-66.83) 

ศลช. 

9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค 

- 605.0817 605.0817 
(100.00) 

สป. พว. สนช. และ วว. 

9.1 ภาคเหนือ - 9.6541 9.6541 สป. และ วว. 
9.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 131.5130 131.5130 สป. พว. และ วว. 
9.3 ภาคกลาง - - -  
9.4 ภาคตะวันอก - 394.3988 394.3988 พว. 
9.5 ภาคใต้ - 40.2005 40.2005 สป. พว. และ วว. 
9.6 ภาคใต้ชายแดน - 29.3153 29.3153 สป. และ สนช. 

10. แผนงานบูรณาการการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

0.6129 - -0.6129 
(-100.00) 

สป. และ ปส. 
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แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ,  
353.4677 ลบ., 4.8% 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคการเกษตร,  

40.8800 ลบ, 0.6% 
แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
และพัฒนา SMEs สู่สากล, 
1,285.5534 ลบ., 17.6% 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก,  

6.1400 ลบ., 0.1% 

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์,  

200.9208 ลบ., 2.8% 

แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล,  

9.5607 ลบ., 0.1% 

แผนงานบูรณาการการวิจัยและ
นวัตกรรม, 4,782.1414 ลบ, 65.5% 

แผนงานบูรณาการการสร้างความ
เสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, 

20.3167 ลบ., 0.3% 

 ภาคเหนือ,  
9.6541 ลบ., 0.1% 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
131.5130 ลบ., 1.8% 

 ภาคตะวันออก, 
394.3988 ลบ., 5.4% 

ภาคใต้,  
40.2005 ลบ., 0.6% 

 ภาคใต้ชายแดน,  
29.3153 ลบ.,  

0.4% 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค, 605.0817 ลบ., 8.3% 

แผนงานบูรณาการ 
ที่ วท. เกี่ยวข้อง 

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ประจ าปีที่ วท. ได้รับจัดสรร 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
จากปี 2561  

(ร้อยละ) 
หน่วยงาน 

ปี 2561 ปี 2562 
11. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

23.0000 - -23.0000 
(-100.00) 

สนช. 

12. แผนงานบูรณาการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

50.8895 - -50.8895 
(-100.00) 

พว. และ มว. 

13. แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง 

295.9682 - -295.9682 
(-100.00) 

สป. วศ. พว. และ วว. 

14. แผนงานบูรณาการการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศ 

255.5250 - -255.5250 
(-100.00) 

สป. พว. สทอภ. สทน. 
และ วว.  

15. แผนงานบูรณาการการ
อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 

1.0000 - -1.0000 
(-100.00) 

สทน. 

รวมงบประมาณ 
แผนงานบูรณาการ 

7,473.1323 7,304.0624 -169.0699 
(-2.26) 

 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 3-15 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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3.5 จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใน 4 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ และภาพรวมงบประมาณของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีรายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 3-9 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3-9 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณ-แผนงาน-เป้าหมาย-ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) 
หน่วยนับ จ านวน 

รวมทั้งส้ิน 6 เป้าหมาย 
1 รายการ 

ตัวชี้วัด 32 34 ผลผลิต 141 โครงการ 1 รายการ 
(15 หน่วยงาน) 

16,688.0210 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

   1 โครงการ (1 หน่วยงาน) 39.1000 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบการเตรียมพรอ้ม
แห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัต ิ

   1 โครงการ (1 หน่วยงาน) 39.1000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ความเสียหายจากสาธารณ
ภัยและภัยพิบัตติ่อชีวิต 
ทรัพย์สิน และระบบ
เศรษฐกิจลดน้อยลง 

    39.1000 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพ
ความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี เพื่อลด
ความเสี่ยงและความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

      39.1000 

  - ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ
สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีมีระบบ
การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

รอ้ยละ 50 1) โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (ปส.) 

39.1000 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขัน
ของประเทศ 

   34 ผลผลิต 137 โครงการ 1 รายการ  
(15 หน่วยงาน) 

16,628.6043 

แผนงานบรูณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

   16 โครงการ (7 หน่วยงาน) 353.4677 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

    135.6445 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างและ
พัฒนาเมืองเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
 

   135.6445 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

ราย 214 1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพ 
ยานยนต์สมัยใหม่ (มว.) 

25.0570 

 - ตัวช้ีวัด : มูลค่าการ
ลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 

ล้านบาท 269 2) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจท่ียั่งยืน (มว.) 

3.0960 

    3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารฮาลาลเพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก 
(มว.) 

1.4450 

    4) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (มว.) 

0.9375 

    5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติอาหาร    
แปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตร
วิทยา (มว.) 

0.8314 
 

    6) โครงการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการไปสู่
อุตสาหกรรมศักยภาพ (มว.) 

5.0420 
 

    7) โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) (สวทน.) 

42.7356 

    8) โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
อาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโคร 
ตรอน (สซ.) 

56.5000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีผลติภาพการผลิต
และผลติภาพแรงงาน
เพิ่มขึ้น/ สถานประกอบการ
ที่ได้มาตรฐานใน
อุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้น/  
สถานประกอบการมีการ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่การผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง 

    217.8232 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างและ
พัฒนาเมืองเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   217.8232 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

ราย 214 9) โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคณุภาพ
อาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร (วศ.) 

10.0150 

 - ตัวช้ีวัด : มูลค่าการ
ลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 

ล้านบาท 269 10) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
(พว.) 

121.4778 
 

    11) โครงการยกระดับศักยภาพอตุสาหกรรม     
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 
ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา (มว.) 

1.6617 

    12) โครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วย
เทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
(มว.) 
 

14.9608 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

    13) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
เครื่องส าอางเชิงพาณิชย์ (ศลช.) 

5.0000 

    14) โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลติหัวเช้ือ 
จุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (วว.) 

7.6443 

    15) โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยอาหาร (วว.) 14.3636 

    16) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมอาหารปลอดภัย (วว.) 

42.7000 

แผนงานบรูณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร 

   1 โครงการ (1 หน่วยงาน) 40.8800 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
เกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถาบันเกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง 

    40.8800 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

   40.8800 

 - ตัวช้ีวัด : มูลค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ล้านบาท 240 1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) (พว.) 

40.8800 

แผนงานบรูณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล 

   22 โครงการ (9 หน่วยงาน) 1,285.5534 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

    1,285.5534 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง: พัฒนาก าลังคน 
และสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ 

   454.0931 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

ราย 965 1) โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการ
เติบโตสูง (Innovative Startups) (สป.) 

274.8112 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

    2) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา (มว.) 

5.8374 

    3) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ (สนช.) 

139.5200 

    4) โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑส์ุขภาพ (ศลช.) 

16.3745 

    5) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) 
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) 

17.5500 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   132.0282 

 - ตัวช้ีวัด : มูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ี
เกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์   

ล้านบาท 31,613.50 6) โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) (วศ.) 

14.3000 

    7) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (วศ.) 

44.2282 

    8) โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ 
(SME) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) 

10.0000 

    9) โครงการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) (สวทน.) 

3.5000 

    10) โครงการพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สนช.) 

10.0000 

    11) โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic 
Innovation) (สนช.) 

50.0000 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

   699.4321 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ์

ราย 1,645 12) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า
หน่ึงต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP) (สป.) 

50.0000 

    13) โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (พว.) 

4.0936 

    14) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
ใหม่ (Startup Voucher) (พว.) 

64.0000 

    15) โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์ 
บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและ
นวัตกรรมใหม่ (พว.) 
 

8.0000 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

    16) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของภาคอตุสาหกรรมไทย (พว.) 

15.5000 

    17) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP) (พว.)  

500.0000 

    18) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับ
มาตรฐาน (Capability Maturity Model 
Integration (CMMI)) (พว.) 

6.0000 

    19) โครงการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี (สทน.) 

1.6415 

    20) โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและ
ชุมชน (สนช.)   

16.5000 

    21) โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
(วว.) 

14.8868 

    22) โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (วว.) 

18.8102 

แผนงานบรูณาการพัฒนา
พื้นที่ระดบัภาค (ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ) 

   11 โครงการ (4 หน่วยงาน) 605.0817 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
เศรษฐกิจระดับภาคเติบโต
ตามศักยภาพประชาชนมี
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น (ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขันฯ) 

    605.0817 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างและ
พัฒนาเมืองเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

   548.5986 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

ราย 214 1) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลติภาคเกษตร 
(สป.) 

10.0000 

 - ตัวช้ีวัด : มูลค่าการ
ลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 

ล้านบาท 269 2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สป.) 6.9153 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผลงานด้านนวัตกรรมท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต
นวัตกรรม 

ผลงาน 58 3) โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ 
(สป.) 

2.9545 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
กิจการที่เกิดขึ้นในเขต
พื้นท่ีนวัตกรรม 

กิจการ 55 4) โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู ่(สป.)  

111.9300 

    5) โครงการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) (พว.)  

394.3988 

    6) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง (สนช.) 

22.4000 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

   56.4831 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ์

ราย 1,645 7) โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ (พว.) 

20.0000 

    8) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พว.) 

10.5000 

    9) โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
เกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพืน้ที่ (วว.) 

9.0830 

    10) โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ 
(วว.) 

6.6996 

    11) โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ (วว.) 

10.2005 

แผนงานบรูณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ 

   3 โครงการ (3 หน่วยงาน) 200.9208 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งมี
ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
เช่ือมโยงทั่วถึงทั่งภายใน
ประทเศและต่างประเทศ 

    199.9802 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้งพัฒนา 
การบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

   199.9802 

 - ตัวช้ีวัด : อันดับรวมของ
ความสามารถการแข่งขัน
ด้าน Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับ
ของ IMD 

อันดับ 40 1) โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ (สทอภ.) 

63.4802 

    2) โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง (วว.) 

136.5000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การบริหารจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน และ
อ านวยความสะดวกทาง
การค้าให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสากล  
 

    0.9406 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้งพัฒนา 
การบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

   0.9406 

 - ตัวช้ีวัด : อันดับรวมของ
ความสามารถการแข่งขัน
ด้าน Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับ
ของ IMD 

อันดับ 40 3) โครงการพัฒนาระบบบริการการเช่ือมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ National Single Window 
(NSW) (ปส.) 

0.9406 

แผนงานบรูณาการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

   2 โครงการ (2 หน่วยงาน) 9.5607 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่
การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Transformation) ในทุกภาค
ส่วนของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเต็มศักยภาพ 

    9.5607 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้งพัฒนา 
การบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

   9.5607 

 - ตัวช้ีวัด : อันดับรวมของ
ความสามารถการแข่งขัน
ด้าน Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับ
ของ IMD 

อันดับ 40 1) โครงการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ (วศ.) 

4.8507 

    2) โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยข้อมูลเชิง
ต าแหน่งความละเอียดสูง (สทอภ.)  

4.7100 

แผนงานบรูณาการวิจัย
และนวัตกรรม 

   44 โครงการ (13 หน่วยงาน) 4,782.1414 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

    1,579.2146 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้งพัฒนา  

   1,579.2146 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

 การบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

    

 - ตัวช้ีวัด : มูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ี
เกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์   

ล้านบาท 31,613.50 1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การ
สร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ (วศ.) 

8.7925 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
บทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง 873 2) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การ
สร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ (พว.) 

568.0000 
 

 - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการ
ผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26 3) โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญเ่พื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
(สวทน.) 

796.9110 

 - ตัวช้ีวัด : อันดับรวม
ของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัด
อันดับของ IMD 

อันดับ 40 4) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (สทอภ.) 

14.0640 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวตักรรมที่
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรม
ที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านัก
งบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371 5) โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ (สทอภ.) 12.3000 

 - ตัวช้ีวัด : มูลค่า
โครงการวิจัยที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับรายจ่าย
เพื่อการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้านบาท 1,400 6) โครงการพัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ (สทอภ.) 20.4746 

    7) โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดส าหรับตดิตั้งบน
ดาวเทียมเพื่อการศึกษา วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์
อวกาศ (สดร.)  

12.5000 

    8) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) 

146.1725 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

    216.2316 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

   216.2316 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

ระบบ 5 9) โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพือ่
แก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน และ
ความม่ันคง (วศ.) 

4.3591 

    10) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม (พว.) 

123.0000 

    11) โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ (พว.) 

87.0000 

    12) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
หรือใช้ประโยชน์ (สทน.) 

1.8725 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

    364.4099 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   364.4099 

 - ตัวช้ีวัด : มูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ี
เกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50 13) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีดความ 
สามารถทางเทคโนโลยี (วศ.) 

4.2068 
 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
บทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง 873 14) โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 

19.2572 

 - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการ
ผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ 
 

ร้อยละ 26 15) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่ส าคัญ 
(พว.) 

185.0000 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

 - ตัวช้ีวัด : อันดับรวม
ของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัด
อันดับของ IMD 

อันดับ 40 16) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
(สทน.) 

13.3986 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรม
ที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านัก
งบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371 17) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานใหม่น าไปสู่การต่อยอดงานวิจัย (สซ.) 

3.6456 

 - ตัวช้ีวัด : มูลค่า
โครงการวิจัยที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับรายจ่าย
เพื่อการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้านบาท 1,400 18) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี
ซินโครตรอน (สซ.) 

11.6100 

    19) โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร ์(สดร.) 14.2621 

    20) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม (วว.) 

88.5726 

    21) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ (วว.) 

22.4093 

    22) โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้
ด้านธรรมชาติ (อพ.) 

         2.0477  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ 

    2,622.2853 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง: พัฒนาก าลังคน 
และสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ 

   1,541.1000 

 - ตัวช้ีวัด : บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาแบบ
ท างานเต็มเวลา (FTE) 
ต่อประชากร 10,000 
คน-ปี 
 
 

คน-ปี 23 : 10,000 23) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ระยะที่ 3) (สป.) 

218.0000 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

 - ตัวช้ีวัด: จ านวนบุคลากร
ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คน 2,766,482 24) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ระยะที่ 3+) (สป.) 

830.8000 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวนนักวิจัย
ที่มีการแลกเปลี่ยนกับ
ต่างประเทศ 

ราย 48 25) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ระยะที่ 4) (สป.) 

251.3000 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200 26) โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พว.) 

120.0000 

 - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ของประเทศ 

ร้อยละ 83 27) โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ
ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ (WiL) (สวทน.) 

5.0000 

 - ตัวช้ีวัด: จ านวน
บุคลากรวิจัยและพัฒนา
ของ วท. ที่มีช่ือเสียง
ระดับภูมิภาค 

คน 9 28) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแกบุ่คลากร
ในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ (สวทน.) 

50.0000 

 - ตัวช้ีวัด: จ านวนหลักสูตร
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่ วท. ร่วมพัฒนาและ
สามารถมอบปริญญาบัตร 

หลักสตูร 4 29) โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI:   
การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบการบริหาร
ความรู้และเทคโนโลยี และระบบนิเวศน์นวัตกรรม
ในอุตสาหกรรม (สวทน.) 

4.0000 

    30) โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (สวทน.) 

62.0000 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   418.5430 

 - ตัวช้ีวัด: มูลค่าผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ
น าผลงาน วิจัยและพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50 31) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร ์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (สป.) 

343.9668 

 - ตัวช้ีวัด: จ านวนบทความ
ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 

เรื่อง 873 32) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 
(วศ.) 

2.5265 

 - ตัวช้ีวัด: ร้อยละผลงาน 
วิจัยและเทคโนโลยีพร้อม
ใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการ
สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ให้กับภาคการผลติและ
บริการและภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26 33) โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย (พว.) 4.0000 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

 - ตัวช้ีวัด: อันดับรวมของ
ความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัด
อันดับของ IMD 

อันดับ 40 34) โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 

46.6825 

 - ตัวช้ีวัด: จ านวน
ผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรม
ที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านัก
งบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371 34.1) โครงการสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับรังสีและการใช้ประโยชน์อื่นๆ (สทน.) 

27.9491 

 - ตัวช้ีวัด: มูลค่า
โครงการวิจัยที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับรายจ่าย
เพื่อการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้านบาท 1,400 34.2) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องวัดรังสีบีตา (สทน.) 

13.7545 

    34.3) โครงการสร้างพื้นท่ีจัดเก็บกากกัมมันตรังสี
แห่งใหม่ของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัว
และการใช้ประโยชน์ด้านรังสี (สทน.) 

4.9789 

    35) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร 
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (วว.) 

21.3672 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
โครงการขนาดใหญ่และ
ใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐาน 

   662.6423 

  - ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ
การให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น        

ร้อยละ  4 36) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อมระงับและบรรเทาผลกระทบจาก
ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน 
(ปส.) 

5.9838 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวน
รายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองระบบ 
งานตามมาตรฐานสากล  

รายการ 6,442 37) โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (ปส.) 

2.4000 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ห้องปฏิบัติการรัฐและ
เอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

ห้อง 6 38) โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (พว.) 

597.0000 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

  - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 

ร้อยละ 80 39) โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง (มว.) 5.5309 

    40) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้า
ความถี่ต่ าระดับปฐมภูมิ (มว.) 

3.6390 

    41) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ทดสอบผลิตภัณฑ ์(มว.) 

12.9896 

    42) โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติ
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ (มว.) 

5.7900 

    43) โครงการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินทาง
เทคนิค (มว.) 

4.3090 

    44) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้าน
ความเร็วลม (มว.) 

25.0000 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   6 ผลผลิต 33 โครงการ 
(14 หน่วยงาน) 

4,467.5454 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การ
เป็นสังคมที่อยู่บนเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และมีการ
ส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 

    1,599.7574 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง: พัฒนาก าลังคน 
และสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ 

   715.0684 

 - ตัวช้ีวัด: จ านวนบุคลากร
ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คน 2,766,482 1) ผลผลติการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ 
(สดร.) 

38.3857 

    2) ผลผลติการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (วว.) 

211.7462 
 

    3) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อพ.) 

464.9365  

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
โครงการขนาดใหญ่และ
ใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐาน 

   722.6890 

  - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 

ร้อยละ 80 4) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบราง (มว.) 

82.0000 

    5) โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิง
รับรองด้านเคม ี(มว.) 

4.2989 

    6) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทาง
เคมีและชีวภาพ (มว.) 

90.8680 

    7) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (สทน.) 
 

47.2030 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

    8) โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศใน
การผลิตผลติภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร ์(สทน.)  

166.7544 

    9) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้าน
พลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวช่ัน (สทน.) 

15.5017 

    10) โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลติผล
การเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค 
(สทน.) 

164.2762 

    11) โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์
รัชกาลที่ 9) (อพ.) 

     112.0559  

    12) โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 
(Futurium) (อพ.) 

       39.7309  

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างและ
พัฒนาเมืองเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   162.0000 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

ราย 214 13) ผลผลิตโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (พว.) 

162.0000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ ตลอดจนการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 
ความม่ันคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

    2,867.7880 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง: พัฒนาก าลังคน 
และสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ 

   5.0000 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวน
บุคลากรที่ท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482 14) ผลผลิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(พว.) 

5.0000 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

   1,372.7350 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

  - ตัวช้ีวัด : อันดับรวม
ของความ สามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัด
อันดับของ IMD  

อันดับ 40 15) โครงการก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
(สป.) 

217.1468 

   - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรม
ที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านัก
งบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371 16) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) (สป.) 

395.8000 

    17) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริ (สป.) 

10.0000 

    18) โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้า
แบบครบวงจร (วศ.) 

42.6829 

    19) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า (วศ.) 

12.5131 

    20) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบ
รองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (วศ.)  

11.4795 

    21) โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบตักิาร
ทดสอบยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (วศ.) 

13.2455 

    22) โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการ
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ (วศ.) 

8.0921 

    23) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ
และชุมชน (วศ.) 

78.2545 

    24) โครงการเพิ่มศักยภาพการก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระท าผิด
ตามกฎหมาย (ปส.) 

9.7785 

    25) ผลผลิตส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (พว.) 90.0000 

    26) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสง
ซินโครตรอน (สซ.) 

194.5904 

    27) โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นส าหรับ
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม (สซ.) 

30.2500 

    28) โครการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง (สดร.) 

63.0000 

    29) ผลผลิตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดารา
ศาสตร ์(สดร.) 

180.9017 

    29.1) โครงการสนับสนุนการให้บริการโครงการ
สร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (สดร.) 

27.3498 

    29.2) โครงการพัฒนาระบบควบคุมกล้อง
โทรทรรศน์ยุคใหม่ (สดร.) 

10.0000 

    29.3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร ์(สดร.) 

102.8000 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

    29.4) โครงการพัฒนาเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์
ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ (สดร.) 

6.8959 

    29.5) โครงการความร่วมมือภาคีกล้องโทรทรรศน์
รังสีเชอเรนคอฟ (สดร.) 

10.0000 

    29.6) โครงการพัฒนายุววิจัยและครุวิจัยระดับ
โรงเรียน (สดร.) 

5.0000 

    29.7) โครงการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรโ์ลกและ
บรรยากาศ (สดร.) 

18.8560 

    30) โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรม
ตลาด (สนช.) 

5.0000 

    31) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยา
ศาสตร์และการลงทุน (ศลช.) 

10.0000 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
โครงการขนาดใหญ่และ
ใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐาน 

   1,164.4607 

  - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 

ร้อยละ 80 32) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ปส.) 

111.0937 

    33) โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2) (สทอภ.) 

       792.6500  

    34) โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตรว์ิทยุและ
ยีออเดซี่ (Geodesy) (สดร.) 

260.7170 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างและ
พัฒนาเมืองเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   6.5000 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ ในเขตนวัตกรรม 

ราย 214 35) โครงการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม 
(สนช.) 

6.5000 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

   319.0923 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

ระบบ 5 36) โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (สทอภ.)   

23.0000 

    37) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิง
พื้นท่ี และภัยพิบัติ ด้วยการบูรณาการเครื่องมือเชิง
พื้นท่ีแบบองค์รวม (สทอภ.) 

22.0000 

    38) โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหาร
เชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (สทอภ.) 
 
 

20.0000 
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(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

    39) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
(สสน.) 

254.0923 

    39.1) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบ
บริหารจัดการน้ าระยะที่ 1 (สสน.) 

84.2703 
 

    39.2) โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ าระดับ
ต าบล (สสน.) 

88.2000 

    39.3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัติ (สสน.) 

29.9992 

    39.4) โครงการพัฒนาระบบแบบจ าลองเพื่อการ
บริหารจัดการน้ าและคาดการณ์น้ าท่วมในพื้นท่ี
เขตเมือง (สสน.) 

4.1228 

    39.5) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตาม
แนวพระราชด าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (สสน.) 

32.0000 

    39.6) โครงการปรัปปรุงระบบส ารวจแบบ
เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์น้ า (สสน.) 

3.5000 

    39.7) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากร
น้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสน.) 

12.0000 

แผนงานบคุลากรภาครัฐ 
(ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ) 

   1 รายการ (15 หน่วยงาน) 2,980.2267  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม  

       2,980.2267  

  เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐในการด าเนิน
ยุทธศาสตร์  

    1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร วท. 2,980.2267 

แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 

   28 ผลผลิต 1 โครงการ 
(15 หน่วยงาน) 

1,845.7823 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

    1,845.7823 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง: พัฒนาก าลังคน 
และสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ 

   489.3394 

  - ตัวช้ีวัด: จ านวนผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ด้าน วทน. 

คน 5,089,200 1) ผลผลติการให้บริการเผยแพร่ความรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สป.) 

64.0243 
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ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
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(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

  - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม
ของประเทศ  

ร้อยละ 83 2) ผลผลติประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 

6.0000 

    3) ผลผลติการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 

         42.4097  

    4) ผลผลติการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (สทน.) 

9.4444 

    5) ผลผลติการพัฒนาก าลังคนและสนับสนุนการใช้
ประโยชน์แสงซินโครตรอน (สซ.) 

87.0302 

    6) ผลผลติการพัฒนาก าลังคนทางด้านดาราศาสตร์ 
โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(สดร.) 

71.7092 

    6.1) โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ (สดร.) 

          51.7092  

    6.2) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์
นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (สดร.) 

          15.0000  

    6.3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน
ดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(สดร.) 

            5.0000  

    7) ผลผลติสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม (สนช.)        59.5188  

    8) ผลผลติการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 
(อพ.) 

 149.2028  

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   711.8644 

  - ตัวช้ีวัด : ร้อยละการน า
แผน/นโยบาย/มาตรการ 
ไปใช้ประโยชน์ในการ
ก ากับแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ  

ร้อยละ 71 9) ผลผลติข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน (สป.) 142.5538 

    10) ผลผลิตความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สป.) 

38.9876 

    11) โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค (สป.) 

19.9000 

    12) ผลผลิตการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (วศ.) 

8.6171 

    13) ผลผลิตสินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ
คุณภาพ (วศ.) 

38.4372 

    14) ผลผลิตห้องปฏิบตัิการที่ได้รับการพัฒนาและ
รับรองความสามารถ (วศ.) 

21.2081 

    15) ผลผลิตก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (วศ.) 

6.2489 
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    16) ผลผลิตการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วศ.) 

6.2826 

    17) ผลผลิตการสร้างมาตรการความปลอดภัยใน
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
(ปส.) 

40.0298 

    18) ผลผลิตการผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน 
และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 

70.3005 
 

    19) ผลผลิตการจัดท าและผลักดันข้อเสนอนโยบาย 
แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (สวทน.) 

47.4528 

    19.1) โครงการส านักงานเลขานุการสภานโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) (สวทน.) 

17.5099 

    19.2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียน
และการต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการแข่งขันของ
ประเทศ (สวทน.) 

4.4000 

    19.3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร    
(สวทน.) 

25.5429 

    20) ผลผลิตการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ
สารสนเทศ (สทอภ.)  

       130.1757  

    21) ผลผลิตการจัดท าและพัฒนาภูมิสารสนเทศ 
(สทอภ.) 

         37.8548  

    22) ผลผลิตการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(วว.) 

103.8155 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
โครงการขนาดใหญ่และ
ใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐาน 

   93.2579 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวน
รายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐาน 
สากล 

รายการ 6,442 23) ผลผลิตการพัฒนาระบบมาตรวิทยา (มว.) 93.2579 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างและ
พัฒนาเมืองเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   168.3926 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

ราย 214 24) ผลผลิตการบริหารและใช้ประโยชน์อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (พว.) 

168.3926 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงาน
ด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีเขตนวัตกรรม 

ผลงาน 58   

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
 

   382.9280 
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  - ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน/
ท้องถ่ินที่วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/ 
ท้องถ่ิน 

207 25) ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(สป.) 114.9849 

    26) ผลผลิตการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (สทน.) 

23.9984 

    27) ผลผลิตการบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 185.9204 

    28) ผลผลิตฐานความรู้และเทคโนโลยดี้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าและการเกษตร (สสน.) 

35.2373  

    29) ผลผลิตองคค์วามรู้ ผลติภัณฑ์และบรกิารด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม (ศลช.)  

    22.7870 

แผนงานบรูณาการ
ขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

   1 โครงการ (1 หน่วยงาน) 6.1400 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ต่อป ี

    6.1400 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างและ
พัฒนาเมืองเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   6.1400 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงาน
ด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีเขตนวัตกรรม 

ผลงาน 58 1) โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพือ่ส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และ
หุ่นยนต์ (วศ.) 

6.1400 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ความเชื่อมโยงกบัภูมิภาค
และเศรษฐกิจโลก และ
สร้างความเป็นหุน้ส่วนการ
พัฒนากับนานาประเทศ 

   3 โครงการ (1 หน่วยงาน) 51.3042 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยได้รับประโยชน์
จากการเช่ือมโยงระบบห่วง
โซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเต็มศักยภาพ 

    51.3042 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 
  

   51.3042 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

  - ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องที่
เกิดจากการสร้างความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม
ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50 1) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วย
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สป.) 

15.0000 

    2) โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่ง
นวัตกรรมอาเซียน (สป.)  

10.0000 

    3) โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.) 

26.3042 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน       
ลดความเหล่ือมล้ าและ
สร้างการเติบโตจากภายใน 

   1 โครงการ (1 หน่วยงาน) 20.3167 

แผนงานบรูณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรบั
สังคมผู้สูงอาย ุ

   1 โครงการ (1 หน่วยงาน) 20.3167 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สภาพแวดล้อม และ
นวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการมีสุข
ภาวะท่ีดีเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ 

    20.3167 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

   20.3167 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์ 

คน 700 1) โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์และการบริการด้าน
ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุ 
(ศลช.) 

20.3167 

 - ตัวช้ีวัด : จ านวน
นวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการที่ผลติได้เอง
ภายในประเทศ 

ผลงาน 3   

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบั
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

   2 โครงการ (1 หน่วยงาน) - 

แผนงานบรูณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤต ิ   
มิชอบ 

   2 โครงการ (1 หน่วยงาน) - 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สังคมไทยมีภาพลักษณ์การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตดีขึ้น 

    - 

 เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ รวมทั้ง 

   - 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

เป้าหมายปี 2562 
ผลผลิต/โครงการ (หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
 ปี 2562 

(ล้านบาท) หน่วยนับ จ านวน 

 พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    

 - ตัวช้ีวัด : ผลคะแนน
เฉลี่ยระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ใน
การด าเนินงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คะแนน  83 1) โครงการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต (สป.)* - 

    2) โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (สป.)* 

- 

หมายเหตุ : * เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของ สป.  

ที่มา : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 
ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังแสดงตามแผนภาพที่ 3-16 
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วิสัยทัศน์ นวัตกรรมน าไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน  ภายใน ปี พ.ศ. 2560 - 2579 

ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 

    บ่มเพาะนวัตกรเพื่ออนาคต  
และพัฒนาก าลังคน วทน. 

  บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา 
และนวัตรรมในสาขาเป้าหมาย  

1 2     ขับเคลื่อนโครงการ วทน.  
 ขนาดใหญ่  

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3      ผลักดันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกจิ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

   พัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือนวัตกรรม 

4 

3. ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งใน
ทกุระดบั รวมทั้งสร้างความตระหนกัด้าน วทน. ให้
แพร่หลายและเปน็ทีย่อมรับกบัทกุภาคสว่นของประเทศ 

2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลกัดันและด าเนินการ
วิจยัและพฒันา เพื่อสร้างองคค์วามรู้ที่
มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกจิและสังคม 

5. สนบัสนนุให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แกภ่าค
การผลติและบรกิาร รวมทั้งบรกิารสังคมดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

4. พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนบัสนนุและกลไกด้านต่างๆ 
ที่เอ้ือต่อการสร้างปญัญา  และการน าองคค์วามรู้ทางด้าน 
วทน. ไปใช้เพิ่มคณุคา่กบัภาคการผลติ รวมถึงภาคสังคม 

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดท ายุทธศาสตร์/ 
แผนด้าน วทน. โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พันธกิจ 

1.1 พัฒนาก าลังคน และสร้างความตระหนัก
ด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 

2.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  
และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. 

3.1 พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
และใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน 

5.1 พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

4.1 สร้างและพัฒนา
เมืองเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

 
 

เป้าหมาย 

1. บคุลากรด้านการวจิัยและพฒันาแบบท างาน 
เต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี  

2. จ านวนบคุลากรที่ท างานด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (แผน 12) 

3. จ านวนผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รบัการ
พฒันาและยกระดบัความสามารถในการแข่งขัน 

4. จ านวนผู้เข้ารบัการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้
ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม 

5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการสร้าง
ความตระหนกัด้าน วทน. ของประเทศ 

6. จ านวนนกัวจิยัที่มีการแลกเปลีย่นกบัตา่งประเทศ  
7. จ านวนบคุลากรวจิัยและพฒันาของ วท. ที่มี

ชื่อเสียงระดบัภูมิภาค (IMD) 
8. จ านวนหลกัสูตรด้าน วทน. ที่ วท. ร่วมพฒันา

และสามารถมอบปรญิญาบตัร 
 
 
 

9.   มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
 ประโยชน์  ( 

10. จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
 นานาชาติ (IMD) 

11. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่า
 เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ (แผน 12) 

12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure  
 ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD (IMD) 

13. จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่นขอจด
 ทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
 คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ 
 และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว) 

14. ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการก ากับแก้ไข
 ปัญหาของประเทศ 

15. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน
 ของ วท. 

16. จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ 
17. มูลค่าโครงการวิจัยท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
รายจ่าย เพ่ือการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ( 

 
 
 
 
 

19. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

20. ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนนิ
โครงการขนาดใหญ ่
1) โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา 

(THEOS-2) 
2)   โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)  
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรองรับ
 การพัฒนาระบบราง 
4)  โครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน

ระดับพลังงาน 3 GeV 
5)  โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ และ
การฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

21. จ านวนรายการวัดของห้องปฏบิตักิาร 
  ที่ได้รบัการพฒันาและรับรอง

ระบบงานตามมาตรฐานสากล 
22. จ านวนห้องปฏบิตักิารรัฐและเอกชน
 ที่ได้รบัการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
 
 
  
 

27. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

28. จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และผู้
พิการท่ีผลิตได้เองภายในประเทศ 

29. จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี วทน.  
 เขา้ไปช่วยพัฒนา 

30. จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

31. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสท่ีน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

32. จ านวนระบบสนับสนุนการบริหาร
  จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ี
  ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
  ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

23. จ านวนผูป้ระกอบการ 
ที่มาใช้ประโยชน์ใน
เขตนวัตกรรม 

24. มูลคา่การลงทนุวจิยั
ของบริษัทที่มาใช้
ประโยชน์ในเขต
นวตักรรม 

25. จ านวนผลงานด้าน
นวตักรรมที่เกดิขึ้นใน
พืน้ที่เขตนวตักรรม 

26. จ านวนกจิการทีเ่กดิขึน้
ในเขตพืน้ที่นวตักรรม 

 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สิงหำคม 2561) 

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อลดความเสี่ยงและความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

18. ร้อยละของสถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลยีร์และรังสีมีระบบ
การรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 

M 
Merit & modernization 
สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และทันสมัย 
อยู่เสมอ 

ค่านิยม O Outcome – oriented  
มุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก S 

Social accountability 
มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  T 

Transparency & teamwork  
โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการท างานร่วมกัน 
ทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

5 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ 
ในการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 



 แผนภาพ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร ์
จัดสรร

งบประมาณ  

พัฒนาก าลังคน และสร้าง 
ความตระหนักด้าน วทน. เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถของประเทศ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  
และบริการ รวมท้ังพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. 

พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
และใช้ประโยชน์ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างาน
เต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี  

2. จ านวนบุคลากรท่ีท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (แผน 12) 

3.  จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน 

4.  จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้าง
ความตระหนักด้าน วทน. ของประเทศ 

6. จ านวนนักวิจัยท่ีมีการแลกเปลี่ยนกับ
ต่างประเทศ  

7. จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ วท. ท่ีมี
ชื่อเสียงระดับภูมิภาค (IMD) 

8.  จ านวนหลักสูตรด้าน วทน. ท่ี วท. ร่วมพัฒนา
และสามารถมอบปริญญาบัตร 

 
 
 

9.   มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์   
10. จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
11. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ 

  ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 
12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ 
   ตามการจัดอันดับของ IMD  
13. จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชี 

  นวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียน 
  บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว  

14. ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ 
15. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วท. 
16. จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ 
17. มูลค่าโครงการวิจัยท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ   

  นวัตกรรม เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรายจ่าย เพ่ือการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรม (แผน 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 

20. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 
1) โครงการระบบดาวเทียมส ารวจ 
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2)  
2) โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 
(Futurium) 
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง  
4) โครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
5) โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทาง
การแพทย์ และการฉายรังสีใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

21. จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการ 
ท่ีได้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล 

22. จ านวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชน
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  
 

 
 
 
  

27. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
28. จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการท่ี 

ผลิตได้เองภายในประเทศ 
29. จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
30. จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ 
31. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสท่ีน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์ 
32. จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการ

พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 

23.   จ านวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
24.  มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขต

 นวัตกรรม 
25.  จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเขตนวัตกรรม 
26.  จ านวนกิจการท่ีเกิดขึ้นในเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรม 
 

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

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

เพิ่มประสิทธิภาพความม่ันคง 
ปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี  
เพือ่ลดความเสี่ยงและความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สนิ 

18. ร้อยละของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสีมีระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปส.  

สร้างและพัฒนา 
เมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ 

ในการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ 

 
 

เป้าหมาย 
วท. 

เป้าประสงค ์                 

ตัวชีว้ัด  
วท. 

หน่วยงาน ทุกหน่วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.7 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
ผู้ประกอบ
การ 
เศรษฐกิจ
ชุมชน 
และ
วิสาหกิจ
ขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม
สู่สากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านความมั่นคง 

1.9 ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาตแิละระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ 

2.13 
แผนงาน
บูรณา
การวิจัย
และ
นวัตกรรม 

2.14 แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม  

2.18 
แผนงาน
พ้ืนฐาน
ด้านการ
สร้าง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขัน
ของ
ประเทศ 

2.7(1) 
SME และ 
ผู้ประกอบการ 
ชุมชนได้รับ
การยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ในการ
แข่งขัน 

2.13 (4) 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
บุคลากร 
และระบบ
วิจัยและ
วัตกรรม
ของ
ประเทศ 

2.14(1) ประเทศ
ไทยพัฒนาไปสู่การ
เป็นสังคมที่อยู่บน
เศรษฐกิจฐานความรู้ 
และมกีารส่งเสริม
สังคมผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 
2.14(2) ประเทศไทย
มีการวิจัยและ
นวตักรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย มีการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
สร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ตลอดจนการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
แกไ้ขปัญหาหรือ
สร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน 
ความม่ันคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์
ประเทศ 

2.18.14(1
) แผนงาน
รองพัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี  
และ
นวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ดา้นการแก้ไขปญัหาความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างการเตบิโตจาก

ภายใน 

2.10 
แผนงาน
บูรณาการ 
พัฒนาด้าน
คมนาคม
และระบบ 
โลจิสติกส ์

2.7 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
ผู้ประกอบ
การ 
เศรษฐกิจ
ชุมชน 
และ
วิสาหกิจ
ขนาด
กลาง
และ
ขนาดย่อม
สู่สากล 

2.12 
แผนงาน
บูรณา
การ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
ดิจิทัล 

2.15 ยุทธศาสตร์
พัฒนาความ
เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก 
และการสร้าง
ความเป็น 
ห้างหุ้นส่วนกับ
นานาประเทศ 

2.14 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศกัยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม  

2.13 
แผนงาน
บูรณาการ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

2.9 
แผนงาน
บูรณา
การ 
พัฒนา
ระเบียง
เศรษฐกิจ
ภาค
ตะวันออก 

2.16 
แผนงาน
บูรณา
การเพ่ือ
พัฒนา 
พ้ืนท่ี
ระดับ
ภาค 

2.3
แผนงาน
บูรณาการ
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ 

2.14 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และ
นวัตกรรม  

2.13 
แผนงาน
บูรณา
การวิจัย
และ
นวัตกรรม 

2.14 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม  

2.13 
แผนงาน
บูรณา
การวิจัย
และ
นวัตกรรม 

2.5 
แผนงาน
บูรณา
การ
พัฒนา
ศักยภาพ
การผลิต
ภาคการ 
เกษตร 

2.14 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และ
นวัตกรรม  

2.13 
แผนงาน
บูรณา
การวิจัย
และ
นวัตกรรม 

4.3 แผนงานบูรณา
การสร้างความเสมอ
ภาคเพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 

1.9(1) ความเสียหายจาก 
สาธารณภัยและภัยพิบัติต่อชีวิต
ทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจลด
น้อยลง 

2.7(1) 
SME และ 
ผู้ประกอบ 
การชุมชน
ได้รับการ
ยกระดับ
เพื่อเพิ่ม
ขีดความ 
สามารถ 
ในการ
แข่งขัน 

2.10(1) 
โครงข่าย
คมนาคมขนส่งมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  
สามารถเช่ือมโยง 
ทั่วถึงทั้งภายใน 
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
2.10(2) การ
บริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน
และอ านวย
ความสะดวกทาง
การค้าให้มี 
ประสิทธิภาพ
และได้ 
มาตรฐานสากล 

2.12(1) 
ประเทศไทย
เปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การเป็น
ประเทศที่
ขับเคลื่อน
และใช้
ประโยชน์ 
จาก
เทคโนโลยี
ดิจิทัล  
(Digital 
Transfor
mation) 
ในทุกภาค
ส่วนของ
ระบบ
เศรษฐกิจ
และสังคม
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

2.15(3) ประเทศไทย
ได้รับประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
จากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2.15(5) ประเทศไทย
เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือและหุ้นส่วนการ
พัฒนาท่ีส าคัญและ
ได้รับการยอมรบัทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค 
และระดับโลก อีกทั้ง
ได้รับประโยชน์จากการ
เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือและหุ้นส่วนการ
พัฒนาเพ่ือสรา้ง
สภาพแวดล้อมและ
แสวงหาโอกาสที่
เอื้ออ านวยต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย และ 
ร่วมเป็นภาคีของความ
ตกลงระหว่างประเทศ
และความรว่มมือ
ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมระหว่างประเทศ 

2.13(1) การ
วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
สร้างความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 
2.13(2) การ
วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
2.13(3) การ
วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์
ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 
2.13(4) การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
บุคลากร และ
ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของ
ประเทศ 
 

2.14(2) ประเทศ
ไทยมีการวิจัยและ
นวตักรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย มีการ
วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ ตลอดจน
การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแกไ้ข
ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้าน
สังคม ชุมชน ความ
ม่ันคง และคณุภาพ
ชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

2.13(4) 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
บุคลากร 
และระบบ
วิจัยและ
นวัตกรรม
ของ
ประเทศ 
 

2.14(1) ประเทศ
ไทยพัฒนาไปสู่การ
เป็นสังคมที่อยู่บน
เศรษฐกิจฐานความรู้ 
และมีการส่งเสริม
สังคมผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 
2.14(2) ประเทศ
ไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย มีการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
สร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ตลอดจนการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้าน
สังคม ชุมชน ความ
มั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

2.3(1) พัฒนา
ปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อตอ่การ
ลงทุนและการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ 
2.3(2) สถาน
ประกอบการที่
เข้าร่วม
โครงการมีผลติ
ภาพการผลติ
และผลติภาพ
แรงงาน
เพิ่มขึ้น/สถาน
ประกอบการที่
ได้มาตรฐานใน
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น/สถาน
ประกอบการมี
การพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ
นวตักรรมสู่การ
ผลติผลติภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสงู 

2.14(1) ประเทศ
ไทยพัฒนาไปสู่การ
เป็นสังคมท่ีอยู่บน
เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และมี
การส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 
2.14(2) ประเทศ
ไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย มีการ
วิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ท่ีมี
ศักยภาพ ตลอดจน
การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือ
สร้างความเข้มแขง็
ด้านสังคม ชุมชน 
ความม่ันคง และ
คุณภาพชีวิต
ประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์
ประเทศ 

2.9(1) 
เพิ่มมูลค่า
การลงทุน
ในพืน้ที่
ระเบียง
เศรษฐกิจ
ภาค
ตะวันออก 
(ชลบุรี  
ระยอง 
ฉะเชิงเทรา) 
เฉล่ียไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
10 ต่อปี 

2.13(1) 
การวิจัย
และ
นวัตกรรม
เพื่อสร้าง
ความ
ม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ 
 

2.16(1) 
เศรษฐกิจ
ระดับภาค
เติบโต
ตาม
ศักยภาพ 
ประชาชน
ม่ีความ
เป็นอยู่ 
และ
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
(ด้านการ
สร้าง
ความสาม
ารถในการ
แข่งขัน
ของ
ประเทศ) 

4.3(2) 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การด ารงชีวิตของคน
ทุกกลุ่มในสังคมเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ  

2.16 
แผนงาน
บูรณา
การ
เพ่ือ
พัฒนา 
พ้ืนท่ี
ระดับ
ภาค 

2.16(1) 
เศรษฐกิจ
ระดับ
ภาค
เติบโต
ตาม
ศักยภาพ 
ประชาช
นม่ีความ
เป็นอยู่ 
และ
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
(ด้าน
การสร้าง
ความสา
มารถใน
การ
แข่งขัน
ของ
ประเทศ) 

2.5(2) 
เกษตรกร
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ให้เป็น
เกษตรกร
ปราดเปร่ือ
ง สามารถ
พึ่งพา
ตนเองได้ 
ตามหลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
และ
สถาบัน
เกษตรกรมี
ความ 
เข้มแข็ง 

2.7 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
ผู้ประกอ
บการ 
เศรษฐกิ
จชุมชน 
และ
วิสาหกิจ
ขนาด
กลาง
และ
ขนาดย่อม
สู่สากล 

2.7(1) 
SME และ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน
ได้รับการ
ยกระดับ
เพื่อเพิ่ม
ขีดความ 
สามารถ 
ในการ
แข่งขัน 

2.13(2) 
การวิจัย
และ
นวัตกรรม
เพื่อการ
พัฒนา
สังคม
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.14(2) 
ประเทศไทยมี
การวิจัยและ
นวตักรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย มีการ
วิจัยและ
นวตักรรมเพื่อ
สร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 
ตลอดจนการ
วิจัยและ
นวตักรรมเพื่อ
แก้ไขปญัหาหรือ
สร้างความ
เข้มแข็งด้าน
สังคม ชุมชน 
ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวติ
ประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์
ประเทศ 

2.18 
แผนงาน
พ้ืนฐาน
ด้านการ
สร้าง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขัน
ของ
ประเทศ 

2.18.14(1) 
แผนงาน
รองพัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และ
นวัตกรรม 

2.18 
แผนงาน
พ้ืนฐาน
ด้านการ
สร้าง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขัน
ของ
ประเทศ 

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

2.18 
แผนงาน
พ้ืนฐาน
ด้านการ
สร้าง
ความ 
สามารถ 
ในการ
แข่งขัน
ของ
ประเทศ 

2.18.14(1) 
แผนงาน
รองพัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และ
นวัตกรรม 

2.18 
แผนงาน
พ้ืนฐาน
ด้านการ
สร้าง
ความ 
สามารถ 
ในการ
แข่งขัน
ของ
ประเทศ 

2.18.14(1) 
แผนงาน
รองพัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และ
นวัตกรรม 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (สิงหำคม 2561) 



 แผนภาพ 2.1   รายละเอียดความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป้าหมายที่ 1.1)  

ยุทธศาสตร ์
จัดสรรงบประมาณ  

เป้าหมาย วท. 

เป้าประสงค์                  

ตัวชีว้ัด 

ตัวชีว้ัด  
วท. 

นโยบาย 
การจัดสรร
งบประมาณ 

หน่วยงาน 

พัฒนาก าลังคน และสร้างความตระหนักด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ 

1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี  
2. จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
4. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ของประเทศ 
6. จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  
7. จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ วท. ที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค ( 
8. จ านวนหลักสูตรด้าน วทน. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร 
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2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน  
และวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมสู่สากล 

2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  2.18 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้า
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.7(1) SME และ
ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการ
ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.13(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร และระบบวิจัยและวัตกรรม 
ของประเทศ 

2.14(1) ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมท่ีอยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการนวัตกรรม 
2.14(2) ประเทศไทยมีการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ท่ีมีศักยภาพ ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

2.18.14(1) แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

2.7.1 สร้างความเป็น
ผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ
ในระยะเร่ิมต้น (Early - stage) 
  

2.7(1).1 SME และ
ผู้ประกอบการชุมชนท่ีได้รับการ
พัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 70,000 
ล้านบาท 

2.13.7 พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย 

2.13(4).1 จ านวนบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มข้ึนเป็น 137,000 คน 

2.14.7 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2.14.8 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมตามความต้องการของ 
ภาคการผลิตและการบริการ รวมท้ังสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานกรวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริม 
การผลิตและเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศ 
2.14.9 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญาไทย โดยพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ของ
เยาวชน สร้างความตระหนักให้ ประชาชนเรียนรู้คิดและท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 

• จ านวนบุคลากรท่ีท างานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
•บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็น 18 คน ต่อประชากร 10,000 คน 
 
 

2.18.14.1 สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ประเด็นท่ี 2.14 การ 
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
 

- 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (สิงหำคม 2561) 



 แผนภาพ 2.2   รายละเอียดความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป้าหมายที่ 2.1 และ 2.2)  

ยุทธศาสตร ์
จัดสรรงบประมาณ  

เป้าหมาย วท. 

เป้าประสงค์                  

ตัวชีว้ัด 

ตัวชีว้ัด  
วท. 

นโยบาย 
การจัดสรร
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
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2.7 แผนงานบรูณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล 

2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

1.9 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

2.7(1) SME และ
ผู้ประกอบการชุมชนได้รับ
การยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2.10(1) โครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถ
เชื่อมโยงท่ัวถึงท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
2.10(2) การบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานและอ านวยความสะดวกทาง
การค้าให้มี ประสิทธิภาพและได้ 
มาตรฐานสากล 

2.14(2) ประเทศไทยมีการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมาย มีการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมี
ศักยภาพ ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

1.9(1) ความเสียหายจาก 
สาธารณภัยและภัยพิบัติต่อชีวิต
ทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจลด
น้อยลง 

2.7.2 ส่งเสริม SME กลุ่ม
ท่ัวไป (Regular) ให้ มี
ศักยภาพมากขึ้น และให้
ความช่วยเหลือ SME ท่ี
ประสบปัญหาทางธุรกิจ 
(Turn Around) 
2.7.3 ส่งเสริม SME ท่ีมี 
ศักยภาพ (Strong) ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน
ได้มากขึ้น  

2.7(1).1 SME และ
ผู้ประกอบการชุมชนท่ีได้รับ
การพัฒนาสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อย
กว่า 70,000 ล้านบาท 

2.10.2  การก ากับดแูลและพัฒนามาตรฐาน 
การคมนาคมขนส่ง 
2.10.3 พัฒนา NSW ให้ เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนกระบวนการน าเข้าส่งออกด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ กระดาษได้
สมบูรณ์ 

2.10(1).1 สัดส่วนผู้ใช้ ระบบรถไฟฟ้าต่อ
ปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และ
ปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 
2564/การขนส่งทางรางเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย
เป็นร้อยละ 4 ของปริมาณการขนส่งท้ังหมด
ในปี 2564 /สัดส่วนต้นทุน ค่าขนส่งสินค้าต่ า
กว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศในปี 2564 /การขนส่งทางน้ าเพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณการ
ขนส่งท้ังหมดในปี 2564 /ความสามารถใน
การรองรับผู้โดยสารท่ีท่าอากาศยานใน กทม. 
และภูมิ ภาคเพ่ิมขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้าน
คนต่อปี ตามล าดับในปี 2564 
2.10(2).2 ประสิทธิภาพการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าของประเทศอยู่ในระดับท่ีดี 
ขึ้นในปี 2564 (อันดับด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของธนาคารโลก (Trading Across 
Border)) 
 

2.14.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการสาขายุทธศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหา
ส าคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับกิจการใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
2.14.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและต้นแบบท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมให้ กับชุมชน 
2.14.3 สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมท้ังการลงทุนเองหรือสนับสนุนให้เอกชน
ลงทุนร่วมกับภาครัฐ 
2.14.4 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม น าองค์
ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ 
ไปใช้เพ่ืออ้างอิงและ/หรือต่อยอด 
2.14.5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิบัตร และการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ี ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าท้ัง 
เชิงพาณิชย์ และสาธารณประโยชน์ 

• จ านวนการยื่นขอและได้รับการจดสิทธิบัตรของคนไทยเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่า 500 รายการ 
• มีนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของผลงานท้ังหมด 
• นวัตกรรมท่ีภาครัฐน าไปใช้บริการประชาชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของ
ผลงานท้ังหมด 

1.9.1 พัฒนาระบบเตือนภัยให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ัวประเทศ 
โดยพัฒนาศักยภาพและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการพยากรณ์ เตือนภัยท่ี มีประ
สิทธิ ภาพ ส่งเสริมการจัดท า
แผนปฏิบัติการและระบบพยากรณ์ 
เตือนภัยล่วงหน้าส าหรับการจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจน
ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง
ภัยธรรมชาติ ก าหนดมาตรการ
ป้องกันพ้ืนท่ีเศรษฐกิจส่งเสริมความรู้
ท่ีถูกต้องแก่ ประชาชนในการรับมือ
ภัยพิบัติด้วยแผนการซักซ้อมและการ
จ าลองสถานการณ์ อย่างเป็นประจ า 

1.9(1).1 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีได้รับการ
จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
ลดลง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในแต่ละ
พ้ืนท่ีเสี่ยงได้รับการป้องกันเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 

2.15 ยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และการสร้าง
ความเปน็ห้างหุ้นส่วนกบันานาประเทศ 

2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2.18 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการส
ร้าความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

2.12 แผนงาน
บูรณาการพฒันา
เศรษฐกิจและดิจิทัล 

2.12(1) ประเทศไทย
เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีขับเคลื่อนและ
ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Transformation) ในทุก
ภาคส่วนของระบบ
เศรษฐกิจและสังคม
อย่างเต็มศักยภาพ 

2.12.2 บูรณาการการ
ท างานและ 
การบริการของภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
2.12.4 สร้างระบบ
นิเวศท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล 

2.12(1).1 ผลการจัด
อันดับความพร้อมด้าน
ดิจิทัล Network 
Readiness Index (NRI) 
ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 
อันดับ ตามการจัด
อันดับของ World 
Economic Forum 

2.15(3) ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียนเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 
2.15(5) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือและ
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญและได้รับการยอมรับท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และระดับโลก อกีท้ังได้รับ
ประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือและ
หุ้นส่วนการพัฒนาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและ
แสวงหาโอกาสท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมของไทย และร่วมเป็นภาคีของความตกลง
ระหว่างประเทศและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกจิ
และสังคมระหว่างประเทศ 
 

2.15.4 สนับสนุนเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างเขต
เศรษฐกจิพิเศษชายแดนไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด่านพรมแดน และ
การปรับปรงุกฎระเบียบระหวา่งประเทศเพ่ืออ านวย
ความสะดวกการเข้าออกของสินค้าและคนตามด่าน
พรมแดนต่าง ๆ 
2.15.5 สร้างบทบาทเชิงรกุในการขับเคลื่อนนโยบาย
การต่างประเทศในฐานะเป็นส่วนประกอบส าคัญของ
นโยบายองค์ รวมท้ังหมดในการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยใช้กลไกทางการทูตแบบบูรณาการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ การพัฒนาประเทศและ
ประชาชน 
2.15.6 ให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาแก่ ประเทศ
เพ่ือนบ้านและประเทศอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ไทยมี 
บทบาทส าคัญ ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาเวที กรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการด าเนินงานตาม
พันธกรณี ระหว่างประเทศ อาทิ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทังน้ี เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้ประเทศต่าง ๆ มี ทัศนคติ 
ในทางบวกส่งผลต่อประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ 

ความส าเร็จของการด าเนินความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

2.18.14(1) 
แผนงานรอง
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
 

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

- 

2.13.1 ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมผ่านโปรแกรมยุทธศาสตร์
เป้าหมาย (Spearhead) 
2.13.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
2.13.3 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตามโปรแกรมยุทธศาสตร์ เป้าหมาย (Spearhead) เรื่องเร่งด่วนและตามนโยบายรัฐ 
2.13.4 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2.13.5 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2.13.6 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของหน่วยงาน 
2.13.8 สนับสนุนเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
2.13.9 ส่งเสริมบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

2.13(1).1 จ านวนต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรม/บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
โปรแกรมท่ีได้รับการสนับสนุนท้ังหมด  
2.13(1).2 จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานท้ังหมด 
2.13(2).1 จ านวนนวัตกรรมทางสังคมนโยบายทางด้านเศรษฐกิจพร้อมน าไปก าหนด
เป็นนโยบาย หรือนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 50 ของแผนงาน 
2.13(2).2 จ านวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ท่ีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือก าหนด
เป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน 
2.13(3).1 จ านวนผลงานวิจัยสามารถถูกน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ร้อยละ 50 ของแผนงาน 
2.13(3).2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ร้อยละ 50 ของแผนงาน 
2.13(4).2 มูลค่าการลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
2.13(4).3 จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
 

สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบรกิาร รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. 

9.   มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการน าผลงานวจิยัและพฒันาไปใชป้ระโยชน์   
10.  จ านวนบทความที่ตพีิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
11. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยพีรอ้มใช้ที่ถกูน าไปใชhในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ใหก้บัภาคการผลติและบรกิาร และภาคธุรกจิ 
12. อันดบัรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจดัอันดบัของ IMD  
13. จ านวนผลงานวิจยั พฒันาและนวตักรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพยส์ินทางปญัญา/บญัชีนวัตกรรมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ คณุสมบัตผิลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีนบญัชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ  

   และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว  
14. ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใชป้ระโยชน์ในการก ากบัแกไ้ขปญัหาของประเทศ 
15. ผลคะแนนเฉลีย่ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วท. 
16. จ านวนเร่ืองที่เกดิจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ 
17. มูลค่าโครงการวิจยัทีผ่่านการตรวจสอบและรบัรองโครงการวจิัยและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อยกเว้นภาษเีงินได้นติบิคุคลส าหรบัรายจ่าย เพื่อการวิจยัและพฒันา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (แผน 12) 
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เพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคง 
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือลด
ความเสี่ยงและความสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

18. ร้อยละของสถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลยีร์และรังส ี
มีระบบการรกัษา 
ความม่ันคงปลอดภยั 
ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 

ปส.  

2.13(1) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
2.13(2) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.13(3) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 
2.13(4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (สิงหำคม 2561) 



แผนภาพ 2.3 รายละเอียดความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป้าหมายที่ 3.1)  
 

ยุทธศาสตร ์
จัดสรร

งบประมาณ  

เป้าหมาย วท. 

เป้าประสงค ์                 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด  
วท. 

นโยบาย 
การจดัสรร
งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2.18 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

2.13(4).4 อัตราการใช้โครงสร้างพืน้ฐานด้านวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ตอ่ป ี
2.13(4).5 จ านวนหน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยด้าน
ต่างๆ เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 20 

- 

2.13.10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม 
2.13.11 สนับสนุนให้ได้มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม 

2.18.14.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ประเด็นท่ี 2.14 การพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 

พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

19. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
20. ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนิน โครงการขนาดใหญ่ 

1) โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพือ่การพัฒนา (THEOS-2)  
2) โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง  
4) โครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
5) โครงการจัดต้ังศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ และการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

21. จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
22. จ านวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น  

วศ. ปส. มว. วว. อพ. สทอภ. สทน. สซ. สดร.  

2.13(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย 
และนวัตกรรมของประเทศ 
 

2.14(1) ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมท่ีอยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการนวัตกรรม 
2.14(2) ประเทศไทยมีการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 
ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

2.18.14(1) แผนงานรองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

2.14.3 สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมท้ังการลงทุนเองหรือสนับสนุนให้เอกชนลงทุนร่วมกับ
ภาครัฐ 
2.14.8 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมตามความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ รวมท้ัง
สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานกรวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการผลิตและเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการตามสาขายุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศ 

• หน่วยงานท่ีสามารถรองรับมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 
• ต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การด าเนินการวิจัยและพัฒนาลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
• อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (สิงหำคม 2561) 



แผนภาพ 2.4 รายละเอียดความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป้าหมายที่ 4.1)  
 

ยุทธศาสตร ์
จัดสรรงบประมาณ  

เป้าหมาย วท. 

เป้าประสงค์                  

ตัวชีว้ัด 

ตัวชีวั้ด  
วท. 

นโยบาย 
การจัดสรร
งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.9 แผนงานบูรณา
การ พัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

2.16 แผนงานบูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 

2.3 แผนงานบูรณาการอุตสาหกรรมศักยภาพ 2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2.18 แผนงานพื้นฐาน 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2.3(1).1 จ านวนฐานขอ้มูลเพือ่การบริหารจัดการ /โครงสร้างพืน้ฐาน/กลุ่ม
เครอืข่าย / หลักสูตรและมาตรฐานการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อพัฒนาอตุสาหกรรม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 
2.3(2).1 ผลติภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 10 / จ านวนสถานประกอบการที่ขยายการด าเนนิงานหรอืลงทุนใหม่ ซ่ึงได้
มาตรฐานในอตุสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 ต่อป ี

- 

2.3.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เพิ่มผลิตภาพการผลิต / การพัฒนามาตรฐานที่
ส าคัญในอุตสาหกรรมศกัยภาพ / การต่อยอดด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.3.4 ประยกุตใ์ช้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบบริหารจัดการเพือ่ยกระดับผลติ
ภาพการผลิต / การสร้างผลิตภณัฑ์ ที่มีมูลค่าสูงและการผลิตรปูแบบใหม่ที่ สร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ / มีการลงทนุตอ่ยอดด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย 
(Laboratory Scale) สู่ระดบัอตุสาหกรรม (Industrial Scale) 
2.3.5 ส่งเสริมมาตรฐานที่ส าคญัในอตุสาหกรรมศกัยภาพ  
2.3.6 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร รวมทั้งแรงงานในอุตสาหกรรมศกัยภาพ
ให้มีความรู  ้ และทกัษะในการประกอบการหรอืการท างานที่สอดคลอ้งกับการ
ขับเคลื่อนอตุสาหกรรมด้วยองค์ ความรู้และนวัตกรรม 

2.18.14.1 สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
ประเด็นท่ี 2.14 การ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

2.13(1).1 จ านวนต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรม/
บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของโปรแกรม
ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด  
2.13(1).2 จ านวนผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยทีี่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานทั้งหมด 

2.13.1 ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนด้าน
วิจัยและนวัตกรรมผ่านโปรแกรม
ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
2.13.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2.16(1).1 อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP เพิ่มข้ีน)  

1.1.1 : เพิ่มศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม การค้าและ
การลงทุน 
1.1.2 : เพิ่มศักยภาพภาค
การเกษตร 
1.1.4: พัฒนาด้านสังคม
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.9(1).1 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่า
การลงทุนของรัฐและ
เอกชนเฉลี่ยต่อปี 

2.9.3 การพัฒนาเขต
ส่งเสริมพิเศษ
อุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมเกษตรท่ี
ใช้ เทคโนโลยีข้ันสูง 

23. จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
24. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มา ใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
25. จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 
26. จ านวนกิจการทีเ่กิดขึ้นในเขตพื้นทีน่วัตกรรม 
 

สป. วศ. พว. สวทน. มว. วว. สทอภ. สทน. สซ. สนช. ศลช. 

สร้างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2.3(1) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ 
2.3(2) สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพการผลิตและผลิต
ภาพแรงงานเพิ่มข้ึน/สถานประกอบการท่ีได้มาตรฐานในอุตสาหกรรม
ศักยภาพเพิ่มข้ึน/สถานประกอบการมีการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

2.14(1) ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมท่ีอยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีการส่งเสริม
สังคมผู้ประกอบการนวัตกรรม 
2.14(2) ประเทศไทยมีการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มีการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

2.9(1) เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ต่อปี 

2.13(1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 

2.16(1) เศรษฐกิจระดับภาค
เติบโตตามศักยภาพ ประชาชน
มี่ความเป็นอยู่ และคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ) 

2.18.14(1) แผนงาน
รองพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

2.14.1 สนบัสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทีต่อบสนองภาคการผลติและบรกิารสาขายุทธศาสตร์ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์หรือแก้ไขปญัหาส าคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างยั่งยนื รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมส าหรับกิจการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอตุสาหกรรมแห่งอนาคต 
2.14.3 สนบัสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้ง
การลงทุนเองหรอืสนบัสนนุให้เอกชนลงทุนร่วมกบัภาครัฐ 
2.14.5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิบัตร และการน าผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รบัการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาไปประยกุต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทั้งเชิงพาณิชย์ และสาธารณประโยชน์ 
2.14.8 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมตาม
ความตอ้งการของภาคการผลิตและการบรกิาร รวมทั้งสนับสนนุการยกระดบัมาตรฐานกรวิจัย และ
มาตรฐานอตุสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการผลิตและเพิ่มสัดส่วนบคุลากรวิจัยที่มีคณุภาพและสอดคล้องกบั
ความตอ้งการตามสาขายุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศ 
 

• จ านวนการยื่นขอและได้รับการจดสิทธิบัตรของคนไทยเพิ่มข้ึนไม่ น้อยกว่า 500 รายการ 
• มีนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานท้ังหมด 
• ต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
• อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (สิงหำคม 2561) 



 แผนภาพ 2.5 รายละเอียดความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป้าหมายที่ 5.1)  

ยุทธศาสตร ์
จัดสรรงบประมาณ  

เป้าหมาย วท. 

เป้าประสงค์                  

ตัวชีวั้ด 

ตัวชีว้ัด  
วท. 

นโยบาย 
การจัดสรร
งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.5.6 การพัฒนาเกษตร 
สมัยใหม่ 4.0 (ปลายทาง) 

2.5(2).1 เกษตรกรได้รับการ
ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ไม่น้อยกว่า 
1.18 ล้านราย และรายได้เงินสด
สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรไม่น้อย
กว่า61,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

27. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
28. จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
29. จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
30. จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
31. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
32. จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 สป. วศ. พว. วว. สทอภ. สทน. สสน. สนช. ศลช. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  

ลดความเหลื่อมล้ า  
และสรา้งการเติบโตจากภายใน  

4.3 แผนงานบูรณาการสร้าง 
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

4.3(2) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ  

2.5 บูรณาการเพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคการเกษตร 

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2.16 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นท่ีระดับภาค 

2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล 

2.18 แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

2.7.4 พัฒนาผู้ประกอบการ
ชุมชน (Community - 
based) ให้มีความสามารถใน
การประกอบธุรกิจแบบ 
มืออาชีพ 

2.7(1).1 SME และ 
ผู้ประกอบการชุมชนท่ีได้ รับ
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 
70,000 ล้านบาท 

2.14.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและต้นแบบท่ี
สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข้มแข็งด้านสังคมให้กับชุมชน 
2.14.6 ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

• นวัตกรรมท่ีภาครัฐน าไปใช้บริการประชาชนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 ของผลงานท้ังหมด 

 

2.18.14.1 สนบัสนนุ
ประเดน็ยุทธศาสตร ์ด้าน
การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
ประเดน็ที่ 2.14 การ
พัฒนาศกัยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

- 

2.13.4 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็น
ส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 

2.13(2).1 จ านวนนวัตกรรมทางสังคมนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจพร้อมน าไปก าหนดเป็นนโยบาย หรือนวัตกรรมเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 
ของแผนงาน 
2.13(2).2 จ านวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมน าไปใช้ ประโยชน์ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี  หรือก าหนดเป็นนโยบายในการ
ด าเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน 

1.1.2 : เพิ่มศักยภาพภาค
การเกษตร 
1.1.4: พัฒนาด้านสังคมยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

2.16(1).1 อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
(GPP เพิ่มข้ึน)  

4.3.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

4.3(2).1 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การดู แลและส่งเสริมสุขภาวะ
ท่ีดี จ านวน 205,700 คน 

2.5(2) เกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

2.7(1) SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.13(2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.14(2) ประเทศไทยมีการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มีการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ ตลอดจน
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

2.18.14(1) แผนงานรอง
พัฒนาศกัยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

2.16(1) เศรษฐกิจระดับภาค
เติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิต 
ดีข้ึน (ด้านการสร้าความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ) 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (สิงหำคม 2561) 
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3.6 ภารกิจส าคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  

ตามนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรรม (วทน.) ของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็น
กระทรวงแห่งอนาคต โดยหัวใจส าคัญจะมี 2 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาคน และเทคโนโลยี โดยรัฐบาลเอง
ก็ให้ความส าคัญกับกระทรวงนี้เป็นอย่างมาก สังเกตจากงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี
ต้องการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงเป็นกระทรวงหลัก
ที่จะต้องขับเคลื่อนโมเดลดังกล่าว 

ทิศทางการขับเคลื่อน วทน. ในอีก 1 ปีข้างหน้า ให้ความส าคัญกับ 6 เรื่องส าคัญ ดังนี ้
1) เชื่อมโยง วทน. กับกลุ่มเป้าหมายอย่างสนิท เน้นการด าเนินงานตอบโจทย์ความ

ต้องการ (Demand side) ท าอย่างไรให้ วทน. เป็นเรื่องใกล้ตัวมีผลต่อการด ารงชีวิต/การด าเนินธุรกิจ 
เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้ดี พิจารณาความต้องการของตลาด โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็น
ส าคัญ 

2) ท างานบนเครือข่ายความร่วมมือแบบเปิด เนื่องจาก วทน. เป็นงานที่อยู่ในทุกเรื่อง 
จึงต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้  ต้องมีการร่วมมือท างานในแบบประชารัฐ ร่วมกับ
ภาคเอกชนและประชาสังคม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน เพ่ือน าประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

3) เก่งให้สุดในบางเรื่อง โดยมีการติดตามเทคโนโลยีให้เท่าทัน เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ร่วมด าเนินการโดยเฉพาะสาขาที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาล เช่น 10 อุตสาหกรรม 
(S-Curve) และกระทรวงต้องเป็นผู้น าในบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง Bioeconomy ซึ่งจะต่อยอด
ได้ทั้งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ 

4) น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ลดการพ่ึงพิง
เทคโนโลยีจากภายนอก โดยการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองและใช้ประโยชน์ได้จริง โดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือร่วมสร้างเทคโนโลยี ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) การพัฒนา
เทคโนโลยี (Technology Development) 2) Technology Acquisition และ 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากกระทรวงสู่ภาคเอกชน 

5) เดินหน้าไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง หลายคนอาจเข้าใจว่า วทน. จะท า
ให้เกิดความเหลื่อมล้ า แต่ในความเป็นจริงการลงทุนในการพัฒนาคนจะท าให้ความเหลื่อมล้ าลดลงด้วย
การพัฒนาคน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ฐานราก (เช่น เกษตรกรและ OTOP) (2) SMEs (3) ธุรกิจรายใหญ่และ
บรรษัทข้ามชาติ และ (4) Startup  

6) ผลักดันกลไกการขับเคลื่อน วทน. หลายคนเข้าใจว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
เป็นกระทรวงเล็กและมีเพียง 3 หน่วยงาน แต่ในข้อเท็จจริงมีส่วนราชการ 3 หน่วยงาน แต่กระทรวงมี
หน่วยงานในก ากับ องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของกระทรวงในเรื่ องของความ
เป็นอิสระระดับหนึ่ง (Autonomy) ที่จะสามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว   

โดยมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ส าคัญ 3 ยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพที่ 3-17 
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แผนภาพที ่3-17 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน วทน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 
ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีการด าเนินงานส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านกลไก
การท างานขับเคลื่อน 4 กลุ่ม ได้แก่  

1) กลุ่มวิทย์สร้างคน – เตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
เพราะ “คน” เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในยุทธศาสตร์นี้ การสร้างความตระหนักรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลในประเทศจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ตนเอง ชุมชน องค์กรและ
ประเทศไทยให้พร้อมต่อการเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเข้มแข็ง   

2) กลุ่มวิทย์แก้จน – วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล  า 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดอาชีพใหม่ๆ มากมายในยุคดิจิทัลนี้ ซึ่งยังคง

ต้องการบุคลากรจ านวนมาก ทั้งในภาครัฐและเอกชน ในขณะเดียวกันนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นก็ถูกน ามา
ปรับใช้กับหลายธุรกิจหลายอาชีพ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต เพ่ิมคุณภาพสินค้า เพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และเพ่ิมรายได้ในการประกอบอาชีพ 

3) กลุ่มวิทย์เสริมแกร่ง – สร้างชาติให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล 
สนับสนุนและส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ องค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจ SME หรือ ธุรกิจ Startup 

น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ เพ่ือยกระดับธุรกิจต่างๆ สู่
สากล และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนตลาดโลก 

4) กลุ่มวิทย์สู่ภูมิภาค – กระจายโอกาส สร้างความตระหนักรู้ 
สร้างความตื่นตัว เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ และเพ่ิมความพร้อมด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เพื่อรองรับอนาคตให้แก่ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศ แก้ปัญหาความเจริญ
กระจุกตัวในเมืองใหญ ่
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โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมก้าวสู่โลกท่ีก าลังขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แข่งขันอย่างสร้างสรรค์และ
ขับเคลื่อนประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกลุ่มการด าเนินงาน
เป็น 14 Clusters ตามแผนภาพที่ 3-18 ได้แก่  

(1) Cluster 1 : Stratup Nation ก้าวเข้าสู่ประเทศแห่งสตาร์ทอัพ 
(2) Cluster 2 : Makers Nation ก้าวเข้าสู่ชาตินวัตกรเมืองนักพัฒนา 
(3) Cluster 3 : Careers for the future อาชีพใหม่ส าหรับอนาคต รองรับ stem career 
(4) Cluster 4 : Science for Society เมื่อประเทศของเราก้าสู่สังคมสูงวัย 
(5) Cluster 5 : Science for community วิทย์สู่ชุมชน 
(6) Cluster 6 : Big data & Intelligence system บิ๊กดาต้าและระบบอัจฉริยะใกล้ตัว

ที่คุณควรรู้ 
(7) Cluster 7 : Big science infrastructure โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
(8) Cluster 8 : 10 S-curve technology 10 กลยุทธ์ S-curve ขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจไทย 
(9) Cluster 9 : Bio-economy/Circular economy ความหลากหลายทางชีวภาพใน

ประเทศไทย ก่อก าเนิดการใช้อย่างยั่งยืน 
(10)  Cluster 10 : Smart farner เกษตรกรไทยอัจฉริยะ 
(11)  Cluster 11 : Regional science park & Innovation hub แนวคิดส่งต่ออุทยาน

วิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาค และศูนย์กลางนวัตกรรมชาติ 
(12)  Cluster 12 : Food innopolis/ Medicopolis เมืองแห่งอาหารและการรักษาโรค 
(13)  Cluster 13 : EECi ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม  
(14)  Cluster 14 : Frontier/ BCG/ งานสมุดปกขาว งานวิจัยขั้นแนวหน้าน าพาประเทศ

ก้าวไกล   
 

แผนภาพที่ 3-18 โมเดลการด าเนินงานขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วย วทน. 
 

      
 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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โดยมีโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รองรับการท างานในทุกกลุ่ม ทั้งนี้ อาจมีบางโครงการที่สอดคล้องใน 2 กลุ่ม แต่ได้จัดไว้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รายละเอียด
ตามตารางท่ี 3-10 
 

ตารางที่ 3-10 ภารกิจส าคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามนโยบายการขับเคลื่อน วทน. 
 

(1) กลุ่มวิทย์สร้างคน 

ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์สร้างคน              (หน่วย : ล้านบาท) 

Inspiration HRD (Science) รวม  
11 ผลผลิต 19 โครงการ 1,220.4720 2,093.0332 3,353.2361 

1 สป. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3)  218.0000 218.0000 
2 สป. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3+)  830.8000 830.8000 
3 สป. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 4)  251.3000 251.3000 
4 สป. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลยั 

(ระยะที่ 2) 
 395.8000 395.8000 

5 สป. ผลผลติการให้บริการเผยแพรค่วามรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 64.0243  64.0243 

6 วศ. ผลผลติก าลังคนทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ไดร้ับการพัฒนา  6.2489 6.2489 

7 วศ. ผลผลติการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6.2826  6.2826 

8 ปส. ผลผลติประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 6.0000  6.0000 

9 พว. ผลผลติส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5.0000  5.0000 

10 พว. โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  120.0000 120.0000 
11 สวทน. โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม จากมหาวิทยาลยัและ

สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 
 62.0000 62.0000 

12 สวทน. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่บคุลากรในสาขา
ยุทธศาสตร์ของประเทศ  

 50.0000 50.0000 

13 สวทน. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวจิัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ ่ 

 5.0000 5.0000 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์สร้างคน              (หน่วย : ล้านบาท) 

Inspiration HRD (Science) รวม  
14 สทอภ. ผลผลติการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ           42.4097          42.4097 

15 สทน. ผลผลติการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร ์  9.4444 9.4444 

16 สซ. ผลผลติการพัฒนาก าลังคนและสนบัสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน  87.0302 87.0302 

17 สดร. ผลผลติการให้บริการโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทาง     
ดาราศาสตร ์

38.3857  38.3857 

18 สดร. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร ์ 102.8000  102.8000 

19 สดร. โครงการพัฒนาเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอตัโนมตัิ 6.8959  6.8959 

20 สดร. โครงการสนับสนุนการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร ์ 27.3498  27.3498 

21 สดร. โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง 63.0000  63.0000 
22 สดร. โครงการความร่วมมือภาคีกล้องโทรทรรศนร์ังสีเชอเรนคอฟ  10.0000 10.0000 
23 สดร. โครงการพัฒนายุววิจยัและครุวิจัยระดับโรงเรยีน  5.0000 5.0000 
24 สดร. โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) 260.7170  260.7170 
25 สดร. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5.0000  5.0000 
26 สสน. ผลผลติฐานความรู้และเทคโนโลยดี้านการจดัการทรัพยากรน้ าและการเกษตร 35.2373  35.2373 
27 ศลช. ผลผลติองค์ความรู้ ผลิตภณัฑ์และบริการดา้นชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม 
    22.7870      22.7870 

28 อพ. โครงการเสรมิสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 464.9365  464.9365 
29 อพ. โครงการพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9) 112.0559  112.0559 
30 อพ. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 39.7309  39.7309 
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(2) กลุ่มวิทย์แก้จน 

ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์แก้จน                               (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/OTOP เกษตร 
บริหาร

จัดการน  า 
ชุมชนสังคม/
สิ่งแวดล้อม 

Informatic รวม 

4 ผลผลิต 34 โครงการ 582.9229 382.4270 136.5591 36.8167 237.9728 1,376.6985 
1 สป. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินคา้หนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภณัฑ ์(OTOP)  
50.0000     50.0000 

2 สป. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
นวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร 

 10.0000    10.0000 

3 สป. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่  6.9153    6.9153 
4 สป. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ  2.9545    2.9545 

5 สป. ผลผลติการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 114.9849     114.9849 

6 วศ. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิม่ศักยภาพผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 

44.2282     44.2282 

7 วศ. โครงการเพิม่คุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาด
ย่อม (SMEs) 

14.3000     14.3000 

8 วศ. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคมชุมชน และความมั่นคง 

  4.3591   4.3591 

9 พว. ผลผลติส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 90.0000     90.0000 

10 พว. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  123.0000    123.0000 

11 พว. โครงการบริหารจัดการการผลิตสนิค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

    40.8800 40.8800 

12 พว. โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้ีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตและบรหิารจดัการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

 20.0000    20.0000 

13 พว. โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไหสู้่
มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์
 

 10.5000    10.5000 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์แก้จน                               (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/OTOP เกษตร 
บริหาร

จัดการน  า 
ชุมชนสังคม/
สิ่งแวดล้อม 

Informatic รวม 

14 มว. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 

5.8374     5.8374 

15 สวทน. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ (SME) ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

10.0000     10.0000 

16 สทอภ. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติ 
ด้วยการบรูณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวม 

    22.0000 22.0000 

17 สทอภ. โครงการระบบและบริการภมูิสารสนเทศกลางของประเทศ     23.0000 23.0000 

18 สทอภ. โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบรหิารเชิงพื้นที่แบบองค์
รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

    20.0000 20.0000 

19 สทน. โครงการเพิม่ศักยภาพการฉายรังสผีลิตผลการเกษตรเพื่อการ
ส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค 

 164.2762    164.2762 

20 สทน. โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังส ี

1.6415     1.6415 

21 สทน. ผลผลติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์  23.9984    23.9984 

22 สนช. โครงการพัฒนาธุรกจินวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด 5.0000     5.0000 

23 สนช. โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน      16.5000  16.5000 

24 สสน. โครงการพัฒนาภมูิสารสนเทศน้ าระดับต าบล   88.2000   88.2000 

25 สสน. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าร ิโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

  32.0000   32.0000 

26 สสน. โครงการสร้างแม่ข่ายการจดัการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  12.0000   12.0000 

27 สสน. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตร
ตรวจวัดสภาพอากาศอตัโนมตัิ  

    29.9992 29.9992 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์แก้จน                               (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/OTOP เกษตร 
บริหาร

จัดการน  า 
ชุมชนสังคม/
สิ่งแวดล้อม 

Informatic รวม 

28 สสน. โครงการพัฒนาระบบแบบจ าลองเพื่อการบริหารจัดการน้ าและ
คาดการณ์น้ าท่วมในพื้นที่เขตเมือง 

    4.1228 4.1228 

29 สสน. โครงการปรัปปรุงระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการ
ติดตามและวิเคราะหส์ถานการณน์้ า 

    3.5000 3.5000 

30 สสน. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน้ า      
ระยะที ่1  

    84.2703 84.2703 

31 ศลช. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์และการบริการดา้นชีววิทยาศาสตร์
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ

   20.3167  20.3167 

32 ศลช. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

16.3745     16.3745 

33 ศลช. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารเสริมและเครื่องส าอางเชิง
พาณิชย ์

 5.0000    5.0000 

34 วว. ผลผลติการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

211.7462     211.7462 

35 วว. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสูส่ินค้า
ชนิดใหม่ตามศักยภาพพ้ืนท่ี 

 9.0830    9.0830 

36 วว. โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม    
เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

18.8102     18.8102 

37 วว. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ  6.6996    6.6996 

38 วว. โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้ีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตและบรหิารจดัการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

    10.2005 10.2005 
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(3) กลุ่มวิทย์เสริมแกร่ง 

ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์เสริมแกร่ง                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/ 
บริษัท 

Innovation 
Ecosystem 

10 
อุตสาหกรรม 

Frontier 
technology 

Infrastructure NQI รวม 

16 ผลผลิต 101 โครงการ 1,117.7321 135.9188 819.7826 1,728.8170 3,913.6365 181.8903 7,897.7773 
1 สป. โครงการพัฒนาธุรกจินวัตกรรมเกดิใหม่ที่มีการ

เติบโตสูง (Innovative Startups) 
274.8112      274.8112 

2 สป. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ
พระราชด าร ิ

    10.0000  10.0000 

3 สป. ผลผลติข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน     142.5538  142.5538 

4 สป. ผลผลติความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

    38.9876  38.9876 

5 สป. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประจ าภมูิภาค 

    19.9000  19.9000 

6 สป. โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศว่าด้วย
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

    15.0000  15.0000 

7 สป. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่ง
นวัตกรรมอาเซียน 

    10.0000  10.0000 

8 สป. โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

    26.3042  26.3042 

9 วศ. โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหาร
ในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

  10.0150    10.0150 

10 วศ. โครงการบรูณาการระบบข้อมูลหอ้งปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ 

     4.8507 4.8507 

11 วศ. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

   8.7925   8.7925 

12 วศ. โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบ
ครบวงจร 

    42.6829  42.6829 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์เสริมแกร่ง                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/ 
บริษัท 

Innovation 
Ecosystem 

10 
อุตสาหกรรม 

Frontier 
technology 

Infrastructure NQI รวม 

13 วศ. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลย ี

    4.2068 
 

 4.2068 
 

14 วศ. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ      2.5265 2.5265 
15 วศ. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า 
     12.5131 12.5131 

16 วศ. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบ
รองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

    11.4795  11.4795 

17 วศ. โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏบิัติการทดสอบ
ยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

    13.2455  13.2455 

18 วศ. โครงการบรูณาการเครือข่ายแหล่งบริการ
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

    8.0921  8.0921 

19 วศ. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแกผู่ป้ระกอบการและ
ชุมชน 

78.2545      78.2545 

20 วศ. ผลผลติการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

    8.6171  8.6171 

21 วศ. ผลผลติสินค้าไดร้ับการตรวจสอบ สอบเทียบ
คุณภาพ 

    38.4372  38.4372 

22 วศ. ผลผลติห้องปฏิบัติการที่ไดร้ับการพัฒนาและรับรอง
ความสามารถ 

    21.2081  21.2081 

23 ปส. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

    39.1000  39.1000 

24 ปส. โครงการพัฒนาระบบบริการการเช่ือมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ National Single Window 
(NSW) 

    0.9406  0.9406 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์เสริมแกร่ง                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/ 
บริษัท 

Innovation 
Ecosystem 

10 
อุตสาหกรรม 

Frontier 
technology 

Infrastructure NQI รวม 

25 ปส. โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

    19.2572  19.2572 

26 ปส. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อการเฝา้ระวัง เตรียม
ความพร้อมระงับและบรรเทาผลกระทบจากภยั
คุกคามทางนิวเคลยีร์และรังสีข้ามพรมแดน 

    5.9838  5.9838 

27 ปส. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 

    2.4000  2.4000 

28 ปส. โครงการเพิม่ศักยภาพการก ากับดแูลทางนิวเคลียร์
และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระท าผิดตาม
กฎหมาย 

    9.7785  9.7785 

29 ปส. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

    111.0937  111.0937 

30 ปส. ผลผลติการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

    40.0298  40.0298 

31 ปส. ผลผลติการผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และ
มาตรการด้านนิวเคลียร์และรังส ี

    70.3005 
 

 70.3005 
 

32 พว. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

  121.4778    121.4778 

33 พว. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.0936      4.0936 

34 พว. โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 
(Startup Voucher) 

64.0000      64.0000 

35 พว. 
 

โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะ
และพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม ่
 

    8.0000  8.0000 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์เสริมแกร่ง                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/ 
บริษัท 

Innovation 
Ecosystem 

10 
อุตสาหกรรม 

Frontier 
technology 

Infrastructure NQI รวม 

36 พว. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยัและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ฮาลาลของภาคอุตสาหกรรมไทย 

  15.5000    15.5000 

37 พว. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP) 

500.0000      500.0000 

38 พว. โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ไดร้ับมาตรฐาน 
(Capability Maturity Model Integration 
(CMMI)) 

6.0000      6.0000 

39 พว. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

   568.0000 
 

  568.0000 
 

40 พว. โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 

  87.0000    87.0000 

41 พว. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานท่ีส าคัญ    185.0000   185.0000 

42 พว. โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย  4.0000     4.0000 

43 พว. โครงการจดัตั้งสถาบันวจิัยและนวตักรรมแห่งชาต ิ     597.0000  597.0000 

44 พว. ผลผลติโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     162.0000 162.0000 

45 พว. ผลผลติการบริหารและใช้ประโยชน์อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

    168.3926  168.3926 

46 มว. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์
สมัยใหม ่

  25.0570    25.0570 

47 มว. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดสูก่ารพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคณุภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

    3.0960  3.0960 

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์เสริมแกร่ง                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/ 
บริษัท 

Innovation 
Ecosystem 

10 
อุตสาหกรรม 

Frontier 
technology 

Infrastructure NQI รวม 

48 มว. โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารฮาลาลเพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก 

  1.4450    1.4450 

49 มว. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

  0.9375    0.9375 

50 มว. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติอาหารแปรรูป
และข้าวหอมมะลไิทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา 

  0.8314 
 

   0.8314 
 

51 มว. โครงการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการไปสู่
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

5.0420      5.0420 

52 มว. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนตส์ู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา 

  1.6617    1.6617 

53 มว. โครงการเพิม่ศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยี
มาตรวิทยาเพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

14.9608      14.9608 

54 มว. โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง    5.5309   5.5309 

55 มว. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้า
ความถี่ต่ าระดับปฐมภูม ิ

    3.6390  3.6390 

56 มว. โครงการจดัตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ
ผลิตภณัฑ ์

    12.9896  12.9896 

57 มว. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมติิเพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยคุใหม่ 

   5.7900   5.7900 

58 มว. โครงการพัฒนาคูม่ือการตรวจประเมินทางเทคนิค     4.3090  4.3090 

59 มว. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านความ 
เร็วลม 

   25.0000   25.0000 

60 มว. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบราง 

  82.0000    82.0000 

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์เสริมแกร่ง                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/ 
บริษัท 

Innovation 
Ecosystem 

10 
อุตสาหกรรม 

Frontier 
technology 

Infrastructure NQI รวม 

61 มว. โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง
ด้านเคม ี

    4.2989  4.2989 

62 มว. โครงการจดัหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมี
และชีวภาพ 

    90.8680  90.8680 

63 มว. ผลผลติการพัฒนาระบบมาตรวิทยา     93.2579  93.2579 

64 สวทน. โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) 

  42.7356    42.7356 

65 สวทน. โครงการจดัท าและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

3.5000      3.5000 

66 สวทน. โครงการวิจัยและนวตักรรมขนาดใหญ่เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 

   796.9110   796.9110 

67 สวทน. โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI: การพัฒนา
กระบวนการวิจยัและระบบการบริหารความรู้และ
เทคโนโลย ีและระบบนเิวศน์นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม 

  4.0000    4.0000 

68 สวทน. โครงการส านักงานเลขานุการสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) 

    17.5099  17.5099 

69 สวทน. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนและการ
ต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมในการแข่งขันของประเทศ 

    4.4000  4.4000 

70 สวทน. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร         25.5429  25.5429 

71 สทอภ. โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมสิารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ 

    63.4802  63.4802 

72 สทอภ. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน 

   14.0640   14.0640 

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์เสริมแกร่ง                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

SMEs/ 
บริษัท 
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อุตสาหกรรม 

Frontier 
technology 

Infrastructure NQI รวม 

73 สทอภ. โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลดว้ยข้อมูลเชิง
ต าแหน่งความละเอียดสูง 

    4.7100  4.7100 

74 สทอภ. โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ    12.3000   12.3000 

75 สทอภ. โครงการพัฒนาดาวเทียมวิจยัอวกาศ     20.4746  20.4746 

76 สทอภ. โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดส าหรบัติดตั้งบน
ดาวเทียมเพื่อการศึกษา วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์
อวกาศ 

    12.5000  12.5000 

77 สทอภ. โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพือ่การพัฒนา 
(THEOS-2) 

    792.6500  792.6500 

78 สทอภ. ผลผลติการบริการข้อมลูดาวเทยีมและภมูิ
สารสนเทศ 

    130.1757  130.1757 

79 สทอภ. ผลผลติการจดัท าและพัฒนาภูมสิารสนเทศ     37.8548  37.8548 

80 สทน. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้
ประโยชน ์

  1.8725    1.8725 

81 สทน. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร ์   13.3986    13.3986 

82 สทน. โครงการสร้างมาตรฐานห้องปฏิบตัิการที่เกี่ยวกับ
รังสีและการใช้ประโยชนอ่ืนๆ 

    27.9491  27.9491 

83 สทน. โครงการจดัตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องวัดรังสีบตีา 

    13.7545  13.7545 

84 สทน. โครงการสร้างพื้นที่จัดเก็บกากกัมมันตรังสีแห่งใหม่
ของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวและการใช้
ประโยชน์ดา้นรังส ี
 

    4.9789  4.9789 

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์เสริมแกร่ง                                     (หน่วย : ล้านบาท) 
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85 สทน. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร ์

    47.2030  47.2030 

86 สทน. โครงการเพิม่ศักยภาพการแข่งขันของประเทศใน
การผลิตผลิตภณัฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลยีร ์

  166.7544    166.7544 

87 สทน. โครงการจดัตั้งศูนย์วิจยัและพัฒนาทางด้านพลาสมา
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวช่ัน 

    15.5017  15.5017 

88 สทน. ผลผลติการบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์     185.9204  185.9204 

89 สซ. โครงการพัฒนาศูนย์วจิัยเพื่อเพิ่มศกัยภาพด้าน
อาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโคร 
ตรอน 

    56.5000  56.5000 

90 สซ. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานใหม่น าไปสู่การต่อยอดงานวิจัย 

    3.6456  3.6456 

91 สซ. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี
ซินโคร ตรอน 

  11.6100    11.6100 

92 สซ. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโคร 
ตรอน 

    194.5904  194.5904 

93 สซ. โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นส าหรับภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม 

  30.2500    30.2500 

94 สดร. โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร ์     14.2621  14.2621 

95 สดร. โครงการพัฒนาระบบควบคมุกล้องโทรทรรศน์ยคุ
ใหม ่

    10.0000  10.0000 

96 สดร. โครงการศึกษาวิจยัวิทยาศาสตรโ์ลกและบรรยากาศ    18.8560   18.8560 

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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Frontier 
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97 สดร. โครงการการพัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 

             51.7092       51.7092 

98 สดร. โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้
ยูเนสโก 

    15.0000  15.0000 

99 สนช. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ 

139.5200      139.5200 

100 สนช. โครงการพัฒนานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

10.0000      10.0000 

101 สนช. โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic 
Innovation) 

 50.0000     50.0000 

102 สนช. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเขม้แข็ง  22.4000     22.4000 

103 สนช. ผลผลติสร้างความเข้มแข็งดา้นนวัตกรรม  59.5188     59.5188 

104 ศลช. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) 
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

17.5500      17.5500 

105 ศลช. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร ์

  146.1725 
 

   146.1725 
 

106 ศลช. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยาศาสตร์
และการลงทุน 

    10.0000  10.0000 

107 วว. โครงการจดัตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเช้ือ 
จุลินทรียเ์พื่ออุตสาหกรรม 

    7.6443  7.6443 

108 วว. โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยอาหาร   14.3636    14.3636 

109 วว. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมอาหารปลอดภยั 
 

  42.7000    42.7000 

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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SMEs/ 
บริษัท 

Innovation 
Ecosystem 

10 
อุตสาหกรรม 

Frontier 
technology 

Infrastructure NQI รวม 

110 วว. โครงการจดัตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุ
ภัณฑเ์พื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

    14.8868  14.8868 

111 วว. โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง 

    136.5000  136.5000 

112 วว. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ 

    22.4093  22.4093 

113 วว. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ระบบ
วิจัยและนวตักรรมของประเทศ 

    21.3672  21.3672 

114 วว. ผลผลติการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

    103.8155  103.8155 

115 วว. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

   88.5726   88.5726 

116 อพ. โครงการศึกษาวิจยัและรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
ธรรมชาต ิ

     2.0477   2.0477 

117 อพ. ผลผลติการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์     149.2028  149.2028 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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(4) กลุ่มวิทย์สู่ภมูิภาค 

ล าดับ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 
วิทย์สู่ภูมิภาค                  (หน่วย : ล้านบาท) 

EECi 
Science Park /District/ 

Innovation Area 
รวม 

6 โครงการ 400.5388 679.5436 1,080.0824 
1 สป. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่  111.9300 111.9300 

2 สป. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกจิวิทยาศาสตร์ภูมภิาค)  343.9668 343.9668 

3 สป. โครงการก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธรุกิจวิทยาศาสตร์ภมูิภาค)  217.1468 217.1468 

4 วศ. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่  การบิน 
และหุ่นยนต ์

6.1400  6.1400 

5 พว. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 394.3988  394.3988 

6 สนช. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม  6.5000 6.5000 

หมายเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 2,980.2267 ล้านบาท 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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ส่วนที่ 4 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สป.) 
 

1.1 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อน
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมทุกภาคส่วน โดยมุ่งให้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในล าดับ 1 
ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564 
 

1.2 พันธกิจ 
     1) เพ่ิมจ านวนก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศ

ด้านการวิจัยและพัฒนา 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) 
3) สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
4) ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับสินค้าชุมชนและคุณภาพ

ชีวิตประชาชน 
5) สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
6) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการขององค์กร 
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจ าวัน 
8) เสนอแนะนโยบาย ประสาน และจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

 

1.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3,274.1215 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 304.4916 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.51 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 3,578.6131 ล้านบาท) จ าแนกได้ ดังนี้ 

1.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงท่ี 4-1 
 

ก. สำระส ำคัญงบประมำณของส่วนรำชกำร 

ส่วนที่ 4 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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ตำรำงที่ 4-1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัด         
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 118.7421  3.63 
2. แผนงำนพื้นฐำน 380.4506 11.62 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

380.4506  

3. แผนงำนยุทธศำสตร์  674.2510 20.59 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
622.9468  

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมภิาคและเศรษฐกิจ
โลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

51.3042  

4. แผนงำนบูรณำกำร 2,100.6778 64.16 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
324.8112  

- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 1,644.0668  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ดา้นการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
131.7998  

รวม 3,274.1215 100.00 
 

ที่มำ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562  
 

1.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3,274.1215 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบ
รายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-2 และ
แผนภูมิที่ 4-1 
 

ตำรำงที ่4-2 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 118.7421 3.63 

งบด าเนินงาน 116.5247 3.56 

งบลงทุน 556.9734 17.01 

งบเงินอุดหนุน 2,289.1768 69.92 

งบรายจ่ายอื่น 192.7045 5.88 

รวม 3,274.1215 100.00 
 

ที่มำ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562  
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แผนภูมิที่ 4-1 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562  

 
1.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/

โครงกำร 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เพ่ือมาใช้จ่ายต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 394.5655 ล้านบาท 
ดังแสดงตามตำรำงท่ี 4-3  
 

ตำรำงที ่4-3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนพื้นฐำน 2 65.4887 84.1996 -    -   - 
1. ผลผลิตข้อเสนอแนะ

ด้านนโยบายและแผน 
 

2 65.4887 84.1996 -         - - 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 2 217.1468   - -    -   - 
1. โครงการก่อสร้าง

อาคารอ านวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร ์(นิคมธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ภมูิภาค) 
 

2 217.1468 - -         - - 

 

งบบุคลากร 
3.63% งบด าเนินงาน 

3.56% 

งบลงทุน 
17.01% 

งบเงินอุดหนุน 
69.92% 

งบรายจ่ายอื่น 
5.88% 

งบประมำณรวม 
3,274.1215 ล้ำนบำท 
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ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนบูรณำกำร 2 111.9300 279.8250 167.8950 - - 
1. โครงการพัฒนาเมือง

ศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ 

2 111.9300 279.8250 167.8950 - - 

รวมท้ังสิ้น 6 394.5655 364.0246 167.8950 - - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานพื้นฐาน - เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน    

2 รายการ เป็นเงิน 65.4887 ล้านบาท 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน 

2 รายการ เป็นเงิน 217.1468 ล้านบาท 
3. แผนงานบูรณาการ – เป็นรายการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 

111.9300 ล้านบาท 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 

1.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย     
5 เป้าหมายการให้บริการ และ 4 ผลผลิต 19 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-4 และตำรำงที ่4-5 
 

ตำรำงท่ี 4-4 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 3,578.6131 3,274.1215 

1. ใช้ประโยชน์วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และคณุภำพชีวิตของ
ผู้ประกอบกำรและชมุชน 

ล้ำนบำท 905.5763 800.5778 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ไดร้ับการ
เชื่อมโยงสู่บริการของ food innopolis 

ราย 150 - 

- ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ : มูลคา่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน ์

ล้านบาท 214.50 365.50 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มูลคา่ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ
สนับสนุนธุรกจินวัตกรรมใหม ่

ล้านบาท - 200 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลติผลิตภณัฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

ราย 100 110 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้
ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์มีขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและการท าวิจยัเพิ่มขึ้น 

ราย 39 39 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ไดร้ับการ
สนับสนุนธุรกจินวัตกรรมใหม ่

ราย 550 - 

2. พัฒนำก ำลังคนเพ่ือเพ่ิมและใช้ประโยชน์บุคลำกรด้ำน
วิจัยและพัฒนำ 

ล้ำนบำท 1,347.4200 1,300.1000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรดา้นการวิจัยและ
พัฒนา 

คน 3,020 3,140 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน/โครงการที่มีการ
ท างานร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โครงการ 8 10 

3. สร้ำงและพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ล้ำนบำท 854.8108 674.2510 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของโครงการ
หรือแผนงานท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ - 80 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนในโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลยัเข้าศึกษาต่อในคณะ
วิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ร้อยละ 85 85 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภมูิภาค  
ในภาพรวม 

ร้อยละ 99.94 - 

4. ประสำน/บริหำรจัดกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และ 
องค์ควำมรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกลุม่เป้ำหมำย 

ล้ำนบำท 357.8609 380.4506 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่ชุมชนน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท - 97.00 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรูเ้พื่อเพ่ิมศักยภาพกลุม่เป้าหมาย 

คน 12,580 12,630 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนแผนงาน/โครงการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 

แผนงาน/
โครงการ 

8 8 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย/แผน/
มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ น าไปใช้
ประโยชน์และปฏบิัติได้จริง 

ร้อยละ 80 90 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 10 10 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชน 
ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย    
เพิ่มรายได ้

ราย 78 85 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
5. ส่งเสริมด้ำนกำรป้องกัน กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และคุณธรรม จริยธรรม 

ล้ำนบำท 0.3065 - 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไมย่อมรับการ
ทุจริต  

ร้อยละ 70 75 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 112.6386 118.7421 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-5 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 3,578.6131 3,274.1215 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 112.6386 118.7421 
2. แผนงำนพื้นฐำน 351.6609 380.4506 

1. ผลผลิตข้อเสนอแนะดา้นนโยบายและแผน 89.7112 142.5538 
2. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 116.9946 114.9849 
3. ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 
84.6131 64.0243 

4. ผลผลิตความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

40.3420 38.9876 

5. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจ า
ภูมิภาค 

20.0000 19.9000 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 861.0108 674.2510 
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
854.8108 622.9468 

1. โครงการก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธรุกิจ
วิทยาศาสตร์ภมูิภาค) 

459.0108 217.1468 

2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) 

395.8000 395.8000 

3. โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานโครงการพระราชด าร ิ - 10.0000 
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำควำมเชื่อมโยงกับภูมภิำคและเศรษฐกจิโลก 

และสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ 
6.2000 51.3042 

1. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยจรยิธรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- 15.0000 

2. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซยีน 
 

6.2000 10.0000 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

3. โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐั
ประชาชนจีน 

- 26.3042 

4. แผนงำนบูรณำกำร 2,253.3028 2,100.6778 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจชุมชนและวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมสูส่ำกล 
640.0000 324.8112 

1. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative 
Startups) 

590.0000 274.8112 

2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

50.0000 50.0000 

แผนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 5.2000 - 
1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหาร 5.2000 - 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค (ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ) 

10.0000 131.7998 

1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม
การผลิตภาคเกษตร 

10.0000 10.0000 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ - 6.9153 
3. โครงการส่งเสรมิเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ - 2.9545 
4. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู ่ - 111.9300 

แผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ 

21.6350 - 

1. โครงการยกระดับผ้าทอสูส่ากล 21.6350 - 
แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 1,576.1613 1,644.0668 

1. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรฐับาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(ระยะที่ 3) 

284.4200 218.0000 

2. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรฐับาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(ระยะที่ 3+) 

1,045.0000 830.8000 

3. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรฐับาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ระยะที่ 4) 

18.0000 251.3000 

4. โครงการส่งเสรมิกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) 

228.7413 343.9668 

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.3065 - 
1. โครงการป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรม 
0.3065 - 

2. โครงการสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต - -* 
3. โครงการพัฒนาการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส - -* 

หมำยเหตุ : * เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของ สป.  

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมขึ้น
เกือบทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-2 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์/ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-3 
 

แผนภูมิที่ 4-2 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 

 
ที่มำ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562  
 

แผนภูมิที่ 4-3 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 118.7421 ล้านบาท 

ที่มำ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562  
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1. ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 
2. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3. ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. ผลผลิตความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค 

6. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3) 
7. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3+) 
8. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 4) 

9. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ … 
10. โครงการก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

11. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
12. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative Startups) 

13. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 
14. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

15. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน 
16. โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

17. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
18. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร 

19. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
20. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ 

21. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
22. โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

23. โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 
ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
3,155.3794 ล้านบาท 
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1.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 2 ยุทธศาสตร์ และ   
1 รายการ ดังมีรายละเอียดแสดงตามตำรำงท่ี 4-6 ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 4-6 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัด

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 2 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 

สป. 
15 3,274.1215 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน
ของประเทศ 

   3,274.1215 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

   324.8112 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

   324.8112 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคต และพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  324.8112 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดควำม 
สำมำรถของประเทศ 

  324.8112 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 965  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 1,645  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ใชป้ระโยชน์วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และคุณภำพ
ชีวิตของผูป้ระกอบกำรและชุมชน 

  324.8112 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
การผลิต ผลิตภัณฑ์ใหต้รงตามความต้องการของตลาด 

ราย 110  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการท าวิจัยเพิ่มขึ้น 

ราย 39  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม
ใหม่ 

ล้านบาท 200  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีผู้ประกอบการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 365.50  

 โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหมท่ี่มีกำรเติบโตสงู (Innovative 
Startups) 

  274.8112 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนพื้นท่ีหรือศูนย์ที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 

แห่ง/ศูนย์ 15  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมใหม่ 

ราย 200  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมที่ 1 : Startup Thailand 2019   40.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนเข้าร่วมงาน คน 40,000  
 กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาหลกัสูตรการเป็นผู้ประกอบการ   11.6400 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการเรียนการสอนความเป็น 

ผู้ประกอบการ 
คน 2,200  

 กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาย่านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup 
district) 

  38.5600 

 ตัวช้ีวัด : พื้นท่ีที่ได้รับการส่งเสริม แห่ง 15  
 กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาศูนย์พัฒนาแนวความคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมราย

ใหม่ (Idea to Startup Development Center : I2S) 
  57.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวน Startup ที่ได้รับการสนับสนุน ราย 200  
 กิจกรรมที่ 5 : การสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมราย

ใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
  74.0640 

 ตัวช้ีวัด : โครงการที่ได้รับการสนับสนุน โครงการ 30  
 กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 

เพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Company R&D Center- CRDC)  
  53.5472 

 ตัวช้ีวัด : ศูนย์ท่ีได้รับการสนับสนุน ศูนย ์ 15  
 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและยกระดับสินค้ำหนึง่ต ำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
  50.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ ์ 210  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับแผนการ
พัฒนาและยกระดับด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ร้อยละ 50  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ
ยกระดับผลติภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  50.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาขีดความ 
สามารถด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ราย 110  

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
พื้นที่ระดบัภำค (ด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   131.7998 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
เศรษฐกิจระดับภาคเติบโต
ตามศักยภาพประชาชนมี
ความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันฯ) 

   131.7998 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม 
 

  131.7998 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

  131.7998 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 

ล้านบาท 269  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีนวัตกรรม กิจการ 55  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ใชป้ระโยชน์วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และคุณภำพ
ชีวิตของผูป้ระกอบกำรและชุมชน 

  131.7998 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การผลิต ผลิตภัณฑ์ใหต้รงตามความต้องการของตลาด 

ราย 110  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการท าวิจัยเพิ่มขึ้น 

ราย 39  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม
ใหม่ 

ล้านบาท 200  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีผู้ประกอบการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 365.50  

 โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพและนวัตกรรมกำร
ผลิตภำคเกษตร 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ระบบการวัดเปอร์เซนต์น้ ามันในทะลายปาล์ม
น้ ามัน 

ระบบ 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพ นวัตกรรม ในการผลิต
ภาคเกษตร 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
งานอุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์น้ ามันในปาล์มน้ ามัน 

ราย 100  

 โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม ่   6.9153 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสินค้าอัตลักษณ์ท่ีได้รับการเพิ่มมูลค่าด้วย
นวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ ์ 15  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร   6.9153 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ราย 300  
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน า

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 50  

 โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภำคเหนือ   2.9545 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รบัมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
GAP 

ราย 70  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพและผลติภณัฑ์ทางการเกษตร   2.9545 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรผู้ผลติสับปะรดได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี คน 150  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นท่ีในระบบการผลิตสบัปะรดปลอดภัย ไร่ 500  
 ตัวช้ีวัด :  ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการน าไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 50  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรพัฒนำเมืองศูนยก์ลำงจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่   111.9300 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างอาคาร
อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

ร้อยละ 30  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง   111.9300 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างอาคารอ านวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ร้อยละ 30  

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   1,644.0668 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

   1,644.0668 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคต และพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  1,644.0668 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดควำม 
สำมำรถของประเทศ 

  1,644.0668 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี  

คน-ปี 23:10,000  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำก ำลังคนเพื่อเพ่ิมและใช้
ประโยชน์บคุลำกรด้ำนวิจัยและพัฒนำ 

  1,300.1000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา คน 3,140  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงาน/โครงการที่มีการท างานร่วมกันของนักเรียน

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โครงการ 10  

 โครงกำรสนบัสนุนนักเรียนทนุรฐับำลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (ระยะที่ 3) 

  218.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและ
ท างานตรงตามสาขาวิชา 

ร้อยละ 85  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : จ านวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3)   218.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 

(ระยะที่ 3) 
คน 225  

 โครงกำรสนบัสนุนนักเรียนทนุรฐับำลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(ระยะที่ 3+) 

  830.8000 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและ
ท างานตรงตามสาขาวิชา 

ร้อยละ 85  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

ร้อยละ 100  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : จ านวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 3+)   20.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 

(ระยะที่ 3+)  
คน 50  

 กิจกรรมท่ี 2 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3+)   810.8000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 

(ระยะที่ 3+)  
คน 805  

 โครงกำรสนบัสนุนนักเรียนทนุรฐับำลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (ระยะที่ 4)  

  251.3000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและ
ในประเทศ (ระยะที่ 4) 

คน 540  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : จ านวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 4)   22.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 

(ระยะที่ 4) 
คน 40  

 กิจกรรมท่ี 2 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4)   229.3000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 

(ระยะที่ 4) 
คน 500  

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย  

  343.9668 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบั
ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบรกิำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  343.9668 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ใช้ประโยชน์วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และคุณภำพ
ชีวิตของผูป้ระกอบกำรและชุมชน 

  343.9668 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ   
การผลิต ผลิตภัณฑ์ใหต้รงตามความต้องการของตลาด 

ราย 110  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์
มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการท าวิจัยเพิ่มขึ้น 

ราย 39  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม
ใหม่ 

ล้านบาท 200  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีผู้ประกอบการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 365.50  

 โครงกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยำศำสตร์
ภูมิภำค) 

  343.9668 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร ์

หน่วยงาน 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง
และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง 2  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการให้บริการ 

แห่ง 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี

ราย 63  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลย ี โครงการ 127  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ 

คน 500  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมที ่1 : การบริหารจัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์   115.8249 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนครั้งท่ีมีการใช้บริการอาคารอ านวยการอุทยาน

วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง 
ครั้ง  4,000  

 กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร ์   40.6397 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการอุทยาน

วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ราย 60  

 กิจกรรมที่ 3 : การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร ์   187.5022 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและเครือข่ายน าไป

ด าเนินการ 
โครงการ 18  

แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   622.9468 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพฯ 

   622.9468 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย  
 

  622.9468 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบั
ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบรกิำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  622.9468 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงและพัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  622.9468 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของโครงการหรือแผนงานที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเข้า
ศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ร้อยละ 85  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ (นิคมธุรกิจ
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค) 

  217.1468 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างอาคาร
อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงชลา 

ร้อยละ 100  

 กิจกรรมท่ี 1 : การก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์   217.1468 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างอาคารอ านวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงชลา 
ร้อยละ 100  

 โครงกำรสนบัสนุนกำรจัดตัง้ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำร
ก ำกับดแูลของมหำวิทยำลัย (ระยะที่ 2) 

  395.8000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบริหาร
จัดการ 

ห้อง 70  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การสนับสนุนการจัดหลักสตูรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในหลักสตูรเฉพาะส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ระยะที่ 2) 

  395.8000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักเรียนที่ศึกษาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คน 2,032  
 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริ   10.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยของการด าเนินงานตาม
แผน 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการตามแนวทางพระราชด าริที่
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม ตามแนวทางพระราชด าริ 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นท่ีที่ได้รับประโยชน์จากโครงการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางพระราชด าริ 

พื้นท่ี 20  

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำงควำม 
สำมำรถในกำรแขง่ขนัของ
ประเทศ) 

   118.7421 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   118.7421 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   118.7421 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  118.7421 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

ภำครัฐในกำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  118.7421 

 ตัวช้ีวัด : -    
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  118.7421 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพฒันาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  118.7421 

 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   380.4506 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   380.4506 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  64.0243 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดควำม 
สำมำรถของประเทศ 

  64.0243 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน วทน. คน 5,089,200  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ประสำน/บริหำรจัดกำร ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีและองค์ควำมรู้เพื่อเพ่ิมศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำย 
  64.0243 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 

คน 12,630  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด 

แผนงาน/
โครงการ 

8  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 10  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้

ราย 85  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีชุมชนน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 97.0  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ น าไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง 

ร้อยละ 90  

 ผลผลิตกำรใหบ้รกิำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

  64.0243 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

คน 587,600  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ร้อยละ  80  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  54.0243 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมท่ีเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

กิจกรรม 24  

 กิจกรรมท่ี 2 : การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสื่อดิจิตัลเพื่อการบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

เรื่อง 120  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย  

  201.4414 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบั
ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบรกิำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  201.4414 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ประสำน/บริหำรจัดกำร ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีและองค์ควำมรู้เพื่อเพ่ิมศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำย 

  201.4414 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 

คน 12,630  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด 

แผนงาน/
โครงการ 

8  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 10  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้

ราย 85  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีชุมชนน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 97.0  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ น าไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง 

ร้อยละ 90  

 ผลผลิตข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยและแผน   142.5538 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีน าไปปฏิบัติได้จริง  

เรื่อง 19  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่ก าหนดเป็นไปตามหลัก
วิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ  100  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การจัดท านโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการ
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 

  110.7201 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องในกระบวนการจัดท านโยบาย/แผน/การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เรื่อง 47  

 กิจกรรมท่ี 2 : การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  31.8337 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงาน/กิจกรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีการบูรณาการการด าเนินการหรือสนับสนุนให้กับหน่วยงาน
ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลงาน/
กิจกรรม 

5  

 ผลผลิตควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

  38.9876 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนความร่วมมือที่ได้มีการประสานและ
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมระหว่างประเทศ  

เรื่อง 15  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสามารถจัดท าแผนปฏิบัติงานได้จริง  

ร้อยละ  100  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกับนานาประเทศ 

  38.9876 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับนานาประเทศ 

กิจกรรม 13  

 โครงกำรศนูย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ ำ
ภูมิภำค 

  19.9000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ 

แห่ง 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คน 4,000  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แผนงาน/
โครงการ 

8  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค 

ร้อยละ 75  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

  19.9000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องที่มีการผลักดันให้มีการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เรื่อง 6  

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม  

  114.9849 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  114.9849 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/ 
ท้องถ่ิน 

207  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ประสำน/บริหำรจัดกำร ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีและองค์ควำมรู้เพื่อเพ่ิมศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำย 

  114.9849 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 

คน 12,630  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด 

แผนงาน/
โครงการ 

8  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 10  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้

ราย 85  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีชุมชนน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 97.0  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ น าไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง 

ร้อยละ 90  

 ผลผลิตกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี   114.9849 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  คน 12,630  
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 40  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ
และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลติและบริการ 

  54.6115 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเครื่องต้นแบบที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา เครื่อง 25  
 กิจกรรมท่ี 2 : การส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 
  60.3734 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ 

เรื่อง 20  

แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำควำมเชื่อมโยงกับ
ภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก 
และสร้ำงควำมเปน็
หุ้นส่วนกำรพัฒนำกับ
นำนำประเทศ 

   51.3042 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยได้รับประโยชน์
จากการเช่ือมโยงระบบห่วง
โซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเต็มศักยภาพ 

   51.3042 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  51.3042 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบั
ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบรกิำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  51.3042 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงและพัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  51.3042 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของโครงการหรือแผนงานที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ  80  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเข้า
ศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ร้อยละ 85  

 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้วยจริยธรรมด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

  15.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกิจกรรมท่ีด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรมและ
จริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  15.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย    
ชีวจริยธรรมและจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กิจกรรม 3  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ร่วมการประชุม คน 500  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อกำรเป็นประชำคมแห่งนวัตกรรมอำเซียน    10.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การด าเนินงานพันธมิตรอาเซียน เพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบอาเซียน  

เครือข่าย 3  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ได้รับการฝึกอบรม 

คน 150  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  

โครงการ 3  

 โครงกำรผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

  26.3042 
 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยของการด าเนินงานตาม
แผน 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือท่ีสามารถผลักดัน
ไปสู่การด าเนินงานได้จริง 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี  1 : การด าเนินโครงการความร่วมมือและขยายไปสู่โครงการ
ความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมายอื่นๆ 

  26.3042 
 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการความร่วมมือท่ีได้ด าเนินการและขยายไปสู่
โครงการความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมายอื่นๆ   

โครงการ 2  

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรบั
สมดุลและพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   - 

แผนงำนบรูณำกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

   - 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สังคมไทยมีภาพลักษณ์การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตดีขึ้น 

   - 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  - 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบั
ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบรกิำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  - 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ในการด าเนินงานของ วท. 

คะแนน 83  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมด้ำนกำรป้องกนักำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบและคุณธรรม จริยธรรม 

  - 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ยอมรับการทุจริต 

ร้อยละ 75  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต*   - 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ร้อยละ  70  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ  70  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ  100  

 ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จ่าย : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

ร้อยละ  94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การสร้างสังคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  - 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 70  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต 

ร้อยละ 70  

 โครงกำรพัฒนำกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใส*   - 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ  83  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ  100  

 ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จ่าย : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

ร้อยละ  94  

 กิจกรรมท่ี 1 : การด าเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  - 

 ตัวช้ีวัด : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561-2564) 

แผน 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านทุจริต คน 204  
 ตัวช้ีวัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ

ด าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
ระดับ 5  

หมำยเหตุ : * เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ได้ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของ สป.  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (แบบ สงป. 301) 

3. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ปี 2562 
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2. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าในการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศในระดับสากล 
 

2.2 พันธกิจ 
ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้าง

มูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน 

 

2.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวน 540.5527 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 15.0809 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.87 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 525.4718 ล้านบาท) จ าแนกได้ 
ดังนี้ 

2.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงท่ี 4-7 
 

ตำรำงที่ 4-7 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 194.0724 35.90 
2. แผนงำนพื้นฐำน 80.7939 14.95 

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 80.7939  
3. แผนงำนยุทธศำสตร์  166.2676 30.76 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

166.2676  

4. แผนงำนบูรณำกำร 99.4188 18.39 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 10.0150  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
58.5282  

- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 19.8849  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 4.8507  
-  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 6.1400  

รวม 540.5527 100.00 
 

ทีม่า : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ปี 2562 
 

2.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ านวน 

540.5527 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของ
งบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงท่ี 4-8 และแผนภูมิที่ 4-4 
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ตำรำงที่ 4-8 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 194.0724 35.90 

งบด าเนินงาน 144.1158 26.66 

งบลงทุน 147.3489 27.26 

งบเงินอุดหนุน 3.2026 0.59 

งบรายจ่ายอื่น 51.8130 9.59 

รวม 540.5527 100.00 
 

ที่มำ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ป ี2562  
 

แผนภูมิที่ 4-4 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ป ี2562 
 

2.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพ่ือมาใช้จ่ายต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 58.8481 ล้านบาท ดังแสดงตามตำรำง  
ที่ 4-9  
 
 
 
 
 
 
 
 

งบบุคลากร 
35.90% 

งบด าเนินงาน 
26.66% 

งบลงทุน 
27.26% 

งบเงินอุดหนุน 
0.59% 

งบรายจ่ายอื่น 
9.59% 

งบประมำณรวม 
540.5527 ล้ำนบำท 



                                 งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 102 

ตำรำงที ่4-9 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนพื้นฐำน 3 1.2382 1.2382 -    -   - 
1. ผลผลิตสินค้าได้รับ

การตรวจสอบ สอบเทยีบ
คุณภาพ 

3 1.2382 1.2382 -         - - 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 1 57.6099   - -    -   - 
1. โครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ
และชุมชน 

1 57.6099 - -         - - 

รวมท้ังสิ้น 4 58.8481 1.2382 - - - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานพื้นฐาน - เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน       

3 รายการ เป็นเงิน 1.2382 ล้านบาท 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน   

1 รายการ เป็นเงิน 57.6099 ล้านบาท 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ปี 2562 
 

2.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
4 เป้าหมายการให้บริการ และ 5 ผลผลิต 15 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-10 และตำรำงที ่4-11 
 

ตำรำงท่ี 4-10 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 525.4718 540.5527 

1. ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถน ำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ เพ่ือพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตและคุณภำพผลิตภัณฑ ์

ล้ำนบำท 124.6617 74.6832 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไดร้ับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 400 200 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ราย 200 200 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก 

ล้านบาท - 90 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน.   
เข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/ท้องถิ่น - 20 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม 

ราย 15 15 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 

ผลงาน - 1 

2. วิจัยและพัฒนำให้เกิดนวัตกรรมและควำมรู้ใหม่ เพ่ือ
สนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวิสำหกิจชุมชน 

ล้ำนบำท 67.5455 98.1394 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

ล้านบาท 170 90 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลติและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 10 10 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/
บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีนบัญชีนวัตกรรมไทย
อนุมัติ และจดัส่งข้อมลูให้ส านักงบประมาณแล้ว 

เรื่อง 1 1 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 40 42 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยน
กับต่างประเทศ 

ราย 1 1 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คน 324 324 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คน 3,500 3,500 

3. สร้ำงกลไกกำรตรวจสอบและรับรองในกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำร เพ่ือให้มีคุณภำพและควำมปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

ล้ำนบำท 121.9247 148.1834 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - 5 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคณุธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วท. 

คะแนน 82 83 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 5 5 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากล 

รายการ 2,900 3,000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนห้องปฏิบัติการรัฐและ
เอกชนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ห้อง 5 5 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
4. พัฒนำบุคลำกรและสำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลติและบริกำร 

ล้ำนบำท 19.1104 25.4743 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คน 3,000 3,000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - 5 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 192.2295 194.0724 

ที่มำ :   1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-11 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 525.4718 540.5527 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 192.2295 194.0724 
2. แผนงำนพื้นฐำน 82.1562 80.7939 

1. ผลผลิตการบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4.7405 8.6171 
2. ผลผลิตสินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคณุภาพ 41.6664 38.4372 
3. ผลผลิตห้องปฏิบตัิการทีไ่ดร้ับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 21.1389 21.2081 
4. ผลผลิตก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีไดร้ับการพัฒนา 8.3346 6.2489 
5. ผลผลิตการบริการสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.2758 6.2826 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 77.5697 166.2676 
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
77.5697 166.2676 

1. โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร 21.7189 42.6829 
2. โครงการพัฒนามาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมเพื่อยกระดับคณุภาพ

สินค้า 
10.2871 12.5131 

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรม 
แปรรูปอาหาร 

9.7808 11.4795 

4. โครงการยกระดับคณุภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มคีุณภาพตาม
มาตรฐาน 

- 13.2455 

5. โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ 

- 8.0921 

6. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแกผู่้ประกอบการและชุมชน 35.7829 78.2545 
4. แผนงำนบูรณำกำร 173.5164 99.4188 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 15.5000 10.0150 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคณุภาพอาหารในเมืองนวัตกรรม

อาหาร 
15.5000 10.0150 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจชุมชนและวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมสูส่ำกล 

59.1835 58.5282 

1. โครงการเพิ่มคณุภาพผลิตภณัฑว์ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

59.1835 14.3000 

2. โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวสิาหกิจ
ชุมชน 

- 44.2282 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 31.7626 19.8849 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 
12.2955 8.7925 

2. โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้างความเขม้แข็ง
ด้านสังคมชุมชน และความมั่นคง 

- 4.3591 

3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พืน้ฐาน
ของประเทศและขดีความสามารถทางเทคโนโลย ี

- 4.2068 

4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ - 2.5265 
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมวสัดทุางการแพทย์ 11.3671 - 
6. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษ

หัตถกรรม 
8.1000 - 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 17.0921 4.8507 
1. โครงการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ - 4.8507 
2. โครงการยกระดับห้องสมุดดิจิทลัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12.5921 - 
3. โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
4.5000 - 

แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก - 6.1400 
1. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอตุสาหกรรมยานยนต์

สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต ์
- 6.1400 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมขนเข้มแข็ง 49.9782 - 
1. โครงการพัฒนามาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 5.7500 - 
2. โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวสิาหกิจ

ชุมชน 
44.2282 - 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ปี 2562 

 
ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปีแสดง
ตามแผนภูมิที่ 4-5 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ /ภารกิจที่
ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-6 
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แผนภูมิที่ 4-5 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

 
ที่มำ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ป ี2562  
 

แผนภูมิที่ 4-6 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 194.0724 ล้านบาท 

ที่มำ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ป ี2562  
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1. ผลผลติการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผลผลติสินคา้ได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 

3. ผลผลติห้องปฏบิัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 

4. ผลผลติก าลงัคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพฒันา 

5. ผลผลติการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

6. โครงการการพฒันาศูนยบ์ริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร 

7. โครงการพฒันามาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดบัคุณภาพสินค้า 

8. โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทยีบรองรับอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร 

9. โครงการยกระดบัคุณภาพห้องปฏิบตัิการทดสอบยางให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 

10. โครงการบูรณาการเครือขา่ยแหลง่บริการสารสนเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

11. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผู้ประกอบการและชุมชน 

12. โครงการพฒันาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

13. โครงการเพิ่มคุณภาพผลติภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

14. โครงการสง่เสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 

15. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

16. โครงการวิจัยและพฒันา นวตักรรมเพื่อแก้ปญัหา สร้างความเข้มแขง็ด้านสังคมชุมชน และความม่ันคง 

17. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองคค์วามรู้พื้นฐานของประเทศและขดีความสามารถ… 

18. โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

19. โครงการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏบิัติการทดสอบและสอบเทียบ 

20. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม ่การบิน และหุ่นยนต์ 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
346.4803 ล้านบาท 
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2.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมีรายละเอียด
แสดงตามตำรำงท่ี 4-12 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 4-12 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 

วศ. 
20 540.5527 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน
ของประเทศ 

   540.5527 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมศักยภำพ 

   10.0150 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีผลติภาพการผลิต
และผลติภาพแรงงาน
เพิ่มขึ้น/สถานประกอบการ
ที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรม
ศักยภาพเพิ่มขึ้นฯ 

   10.0150 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   10.0150 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
  10.0150 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต

นวัตกรรม 
ผลงาน 58  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถ
น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตและคุณภำพผลิตภัณฑ ์

  10.0150 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 200  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 200  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก ล้านบาท 90  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/

ท้องถ่ิน 
20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 15  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขตนวัตกรรม ผลงาน 1  

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรทดสอบคณุภำพอำหำรในเมืองนวัตกรรม
อำหำร 

  10.0150 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 

ราย 15  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 

  10.0150 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 15  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

   58.5282 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

   58.5282 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย  

  58.5282 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  58.5282 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์   

ล้านบาท 31,613.50  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถ
น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตและคุณภำพผลิตภัณฑ ์

  58.5282 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 200  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ราย 200  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก ล้านบาท 90  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/

ท้องถ่ิน 
20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 15  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขตนวัตกรรม ผลงาน 1  
 โครงกำรเพิ่มคุณภำพผลิตภัณฑ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(SMEs) 
  14.3000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 200  

 กิจกรรมท่ี 1 : เพิ่มคุณภาพผลติภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs   14.3000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 200  

 โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ชุมชน 

  44.2282 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ราย 200  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจฐานราก 

ล้านบาท 90  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

20  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขอรับการรับรองตาม
มาตรฐาน  

ผลิตภัณฑ ์ 200  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

ราย 1,000  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : ยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน   44.2282 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์
ราย 200  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก ล้านบาท 90  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/

ท้องถ่ิน 
20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ ์ 200  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและมี

รายได้เพิ่มขึ้น 
ราย 1,000  

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

   4.8507 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การเป็นประเทศที่
ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Transformation) 
ในทุกภาคส่วนของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เต็มศักยภาพ 

   4.8507 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  4.8507 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  4.8507 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พฒันาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ในการด าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คะแนน 83  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำบุคลำกรและสำรสนเทศ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตและบรกิำร 

  4.8507 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 3,000  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 โครงกำรบรูณำกำรระบบข้อมูลห้องปฏบิัติกำรทดสอบและสอบเทียบ   4.8507 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ของบริษัท/หน่วยงานรัฐของประเทศ ที่ได้รับการรับรองระบบงาน 
ISO/IEC 17025 

ชุดข้อมูล 1  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : บูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ
ที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17025 

  4.8507 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการของบริษัท/
หน่วยงานรัฐของประเทศ ที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 
17025   

ชุดข้อมูล 1  

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   19.8849 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

   8.7925 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  8.7925 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  8.7925 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์   

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวตักรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : วิจัยและพัฒนำให้เกดินวัตกรรม
และควำมรู้ใหม่ เพื่อสนับสนนุอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวิสำหกิจ
ชุมชน 

  8.7925 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 90  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 42  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 324  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
คน 3,500  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 10  

 โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กำรสร้ำงควำมมั่งคัง่ทำง
เศรษฐกิจ 

  8.7925 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรม/ คลสัเตอร์เป้าหมาย 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1  

 กิจกรรมท่ี 1 : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน 

  0.5188 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม/ คลัสเตอร์เป้าหมาย 
 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 2 : บูรณาการนวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์   8.2737 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรม/ คลัสเตอร์เป้าหมาย 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

   4.3591 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

  4.3591 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  4.3591 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 1,645  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 240  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : วิจัยและพัฒนำให้เกดินวัตกรรม

และควำมรู้ใหม่ เพื่อสนับสนนุอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวิสำหกิจ
ชุมชน 

  4.3591 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 90  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 42  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 324  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
คน 3,500  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 10  

 โครงกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำ สร้ำงควำมเข้มแขง็
ด้ำนสังคมชุมชน และควำมมั่นคง 

  4.3591 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1  

 กิจกรรมท่ี 1 : บูรณาการการบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 

  4.3591 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ 

   4.2068 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  4.2068 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

  4.2068 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยพีร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถ
น าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
อนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : วิจัยและพัฒนำให้เกดินวัตกรรม
และควำมรู้ใหม่ เพื่อสนับสนนุอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวิสำหกิจ
ชุมชน 

  4.2068 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 90  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 42  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 324  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
คน 3,500  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 10  

 โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำน
ของประเทศและขีดควำม สำมำรถทำงเทคโนโลยี 

  4.2068 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีสามารถก าหนด
แนวทางน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปใช้แก้ปัญหาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1  

 กิจกรรมท่ี 1 : บูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีชีวภาพ   4.2068 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีสามารถก าหนดแนวทาง

น าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปใช้แก้ปัญหาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ 

   2.5265 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  2.5265 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  2.5265 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

เรื่อง 873  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงาน วิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถ
น าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
อนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : วิจัยและพัฒนำให้เกดินวัตกรรม
และควำมรู้ใหม่ เพื่อสนับสนนุอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวิสำหกิจ
ชุมชน 

  2.5265 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 90  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 42  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 324  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
คน 3,500  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 10  

 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคณุภำพ   2.5265 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 5  
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบ 
  2.5265 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  
แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   166.2676 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพฯ 

   166.2676 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  166.2676 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  166.2676 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความ สามารถการแข่งขันด้าน 
Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พฒันาและนวัตกรรมท่ีสามารถ
น าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
อนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 
 

ผลงาน 371  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : วิจัยและพัฒนำให้เกดินวัตกรรม
และควำมรู้ใหม่ เพื่อสนับสนนุอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวิสำหกิจ
ชุมชน 

  78.2545 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 90  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 42  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 324  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
คน 3,500  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 10  

 โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ผูป้ระกอบกำรและชุมชน   78.2545 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
คน 3,500  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
 กิจกรรมท่ี 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผูป้ระกอบการและชุมชน   78.2545 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
คน 3,500  

 ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงกลไกกำรตรวจสอบและ

รับรองในกำรผลิตสินค้ำและบรกิำร เพื่อให้มีคุณภำพและควำม
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

  79.9210 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. 
ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 5  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 3,000  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ห้อง 5  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 ตัวช้ีวัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ใน
การด าเนินงานของ วท. 

คะแนน 83  

 โครงกำรกำรพัฒนำศนูย์บริกำรทดสอบสินค้ำแบบครบวงจร   42.6829 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ราย 10  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพผลติภัณฑ ์
ราย 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศูนย์รับบริการ One Stop Service ในภูมิภาค
ที่เพิ่มขึ้น  

ศูนย ์ 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ   37.6357 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ราย 10  
 ตัวช้ีวัด : ศูนย์รับบริการ One Stop Service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น  ศูนย ์ 1  
 กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสรา้งให้มีคุณภาพด้วยระบบ 

MSTQ 
  5.0472 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ ์ ราย 5  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเพื่อยกระดับคุณภำพ
สินค้ำ 

  12.5131 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ (มอก.) ที่สอดคล้องกับความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

ร่าง 4  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้า 

  12.5131 

 ตัวช้ีวัด : พัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
(มอก.) ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ร่าง 4  

 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสอบเทียบรองรับอตุสำหกรรม
แปรรปูอำหำร 

  11.4795 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นสอบเทียบรองรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

  11.4795 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 โครงกำรยกระดับคุณภำพห้องปฏบิัติกำรทดสอบยำงให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน 

  13.2455 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งได้รับการรับรอง ราย 5  
 กิจกรรมท่ี 1 : ยกระดับคุณภาพห้องปฏิบตัิการทดสอบยางให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
  13.2455 

 ตัวช้ีวัด : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งได้รับการรับรอง ราย 5  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำบุคลำกรและสำรสนเทศ

ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตและบรกิำร 

  8.0921 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 3,000  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 โครงกำรบรูณำกำรเครือข่ำยแหล่งบริกำรสำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ 

  8.0921 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรูปดิจิทัล 

เรื่อง 1,800  

 กิจกรรมท่ี 1 : บูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ 

  8.0921 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล เรื่อง 1,800  
แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   194.0724 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   194.0724 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   194.0724 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐ

ในกำรด ำเนนิยุทธศำสตร์ 
  194.0724 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

ภำครัฐในกำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  194.0724 

 ตัวช้ีวัด : -    



                                 งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 116 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  194.0724 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพฒันาศักยภาพด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  194.0724 

 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   80.7939 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   80.7939 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  80.7939 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำน วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  80.7939 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความ สามารถการแข่งขันด้าน 
Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงกลไกกำรตรวจสอบและ
รับรองในกำรผลิตสินค้ำและบรกิำร เพื่อให้มีคุณภำพและควำม
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

  68.2624 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. 
ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 5  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 3,000  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ห้อง 5  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 ตัวช้ีวัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ใน
การด าเนินงานของ วท. 

คะแนน 83  

 ผลผลิตกำรบริหำรจัดกำรองคก์รให้มปีระสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล   8.6171 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบ/เทคโนโลยีที่น ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 80  
 กิจกรรมท่ี 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  8.6171 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบ/เทคโนโลยีที่น ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
 ผลผลิตสินค้ำได้รบักำรตรวจสอบ สอบเทียบคุณภำพ   38.4372 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน
ตามโครงการพระราชด าริ 

  0.6122 

 ตัวช้ีวัด : -    
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 2 : ยกระดับห้องปฏิบัติการใหเ้ป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและ
มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการวัด 

  10.0376 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 3 : รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 
  27.7874 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
 ผลผลิตห้องปฏิบัตกิำรที่ไดร้ับกำรพัฒนำและรับรองควำมสำมำรถ   21.2081 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

ราย 125  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการน าวัสดุอ้างอิงไปใช้
ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ 

ราย 250  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
 กิจกรรมท่ี 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรม

ทดสอบความช านาญ 
  5.1767 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการน าวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมคุณภาพ 

ราย 250  

 ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบความช านาญ 

ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริมและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ   16.0314 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

สากล 
ราย 125  

 ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ 80  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำบุคลำกรและสำรสนเทศ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตและบรกิำร 

  12.5315 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 3,000  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 ผลผลิตก ำลังคนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับกำรพัฒนำ   6.2489 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ 

ร้อยละ 90  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่ายการ
รับรองความสามารถบุคลากร 

ระดับ 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5.4285 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ 
ร้อยละ 90  

 ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
 กิจกรรมท่ี 2 : รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล 
  0.8204 

 ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรอง
ความสามารถบุคลากร 

ระดับ 5  

 ผลผลิตกำรบริกำรสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   6.2826 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ใช้บริการที่สามารถน าสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ 

ราย 6,300  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 

  6.2826 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ใช้บริการที่สามารถน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ในภาคการผลิตและบริการ 

ราย 6,300  

 ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
แผนงำนบรูณำกำร
ขับเคล่ือนเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก 

   6.1400 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
เพิ่มมูลค่าการลงทุนใน
พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ต่อป ี

   6.1400 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   6.1400 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
  6.1400 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต

นวัตกรรม 
ผลงาน 58  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถ
น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตและคุณภำพผลิตภัณฑ ์

  6.1400 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 200  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 200  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก ล้านบาท 90  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/

ท้องถ่ิน 
20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 15  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขตนวัตกรรม ผลงาน 1  
 โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมยำนยนต์

สมัยใหม่ กำรบิน และหุ่นยนต ์
  6.1400 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
เขตนวัตกรรม 

ผลงาน 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : สร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ 

  6.1400 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขตนวัตกรรม ผลงาน 1  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (แบบ สงป. 301) 

3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ปี 2562 
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3. ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรน าที่มีความพร้อมด้านการก ากับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสี

ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 

3.2 พันธกิจ 
1) ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความ

ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย    
2) เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ    
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล

ความปลอดภัย    
4) เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี    
5) เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ

รังสีให้แก่ประชาชน  
 

3.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จ านวน 421.3571 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 153.0536 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.04 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 268.3035 ล้านบาท) 
จ าแนกได้ ดังนี้ 

3.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงท่ี 4-13 
 
ตำรำงที่ 4-13 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 116.4730 27.64 
2. แผนงำนพื้นฐำน 116.3303 27.61 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

116.3303  

3. แผนงำนยุทธศำสตร์  159.9722 37.97 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ

ระบบบรหิารจดัการภัยพิบัต ิ
39.1000  

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

120.8722  

4. แผนงำนบูรณำกำร 28.5816 6.78 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์ 0.9406  
- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 27.6410  

รวม 421.3571 100.00 
 

ที่มำ : ส านักงานปรมาณเูพื่อสันต,ิ ปี 2562  
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3.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวน 421.3571 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของ
งบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงท่ี 4-14 และแผนภูมิที่ 4-7 
 

ตำรำงที ่4-14 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ       
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 116.4730 27.64 

งบด าเนินงาน 49.7721 11.81 

งบลงทุน 197.0086 46.76 

งบเงินอุดหนุน 56.5536 13.42 

งบรายจ่ายอื่น 1.5498 0.37 

รวม 421.3571 100.00 
 

ที่มำ : ส านักงานปรมาณเูพื่อสันต,ิ ปี 2562  
 

แผนภูมิที่ 4-7 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : ส านักงานปรมาณเูพื่อสันต,ิ ปี 2562 
 
 
 
 

งบบุคลากร 
27.64% 

งบด าเนินงาน 
11.81% งบลงทุน 

46.76% 

งบเงินอุดหนุน 
13.42% 

งบรายจ่ายอื่น 
0.37% 

งบประมำณรวม 
421.3571 ล้ำนบำท 
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3.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพ่ือมาใช้จ่ายต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 176.1286 ล้านบาท ดังแสดงตามตำรำง  
ที่ 4-15  
 

ตำรำงที ่4-15 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 1 176.1286 76.8502 -    -   - 
1. โครงการก่อสร้าง

อาคารปฏิบตัิการด้าน 
นิวเคลียร์และรังสี     
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1 176.1286 76.8502 -         - - 

รวมท้ังสิ้น 1 176.1286 76.8502 - - - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานยุทธศาสตร์ – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน  

1 รายการ เป็นเงิน 176.1286 ล้านบาท 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ปี 2562 
 

3.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
11 เป้าหมายการให้บริการ และ 3 ผลผลิต 7 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-16 และตำรำงที ่4-17 
 

ตำรำงท่ี 4-16 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 268.3035 421.3571 

1. บุคลำกรภำยในส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล้ำนบำท 0.3064 - 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติที่เข้าร่วมกจิกรรมการต่อตา้นการทุจริต  

ร้อยละ  80 - 

2. สถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีเข้ำร่วมใช้งำน
ระบบ National Single Window (NSW) 

ล้ำนบำท 5.5000 0.9406 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสีทีร่่วมใช้งานระบบ National Single 
Window (NSW) 

ร้อยละ  70 100 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
3. ระบบกำรเฝ้ำระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังสีได้มำตรฐำนสำกล 

ล้ำนบำท - 5.9838 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังส ี

ร้อยละ - 80 

4. พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ
รังสี 

ล้ำนบำท - 39.1000 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพการเตรยีมความพร้อมตอบสนองเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ - 80 

5. กำรบังคับใช้กฎหมำยภำยใต้ พ.ร.บ. พลังงำน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

ล้ำนบำท - 9.7785 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจสอบสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - 2 

6. ประชำชนมีทัศนคติท่ีดีและมสี่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยของพลังงำนนิวเคลียร์ 

ล้ำนบำท 6.0000 6.0000 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีทัศนคติทีด่ีของ
ประชาชนต่อความปลอดภยัในการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังส ี

ร้อยละ 80 80 

7. ผู้ใช้ ผู้รับบริกำร และประชำชน มีควำมมั่นใจในกำร
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ล้ำนบำท 36.4045 40.0298 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานท่ีใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ 100 100 

8. ข้อเสนอแนะ นโยบำย แผน และมำตรกำร สำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ล้ำนบำท 68.9365 70.3005 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดา้นการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ 80 80 

9. กำรปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
นิวเคลียร์และรังสี เพ่ือให้บริกำรด้ำนภำคกำรผลิต สังคม
และชมุชน 

ล้ำนบำท 5.7622 111.0937 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

อาคาร - - 

10. กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

ล้ำนบำท 15.0208 19.2572 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

เรื่อง 4 5 

11. มำตรวิทยำทำงรังสีของประเทศได้มำตรฐำน ล้ำนบำท 16.5166 2.4000 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการที่
ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 

ขอบข่าย 1 1 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 113.8565 116.4730 

ที่มำ :   1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-17 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ 
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 268.3035 421.3571 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 113.8565 116.4730 
2. แผนงำนพื้นฐำน 111.3410 116.3303 

1. ผลผลิตประชาชนไดร้ับความรูค้วามเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 6.0000 6.0000 
2. ผลผลิตการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
36.4045 40.0298 

3. ผลผลิตการผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดา้น
นิวเคลียร์และรังส ี

68.9365 70.3005 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 5.7622 159.9722 
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบ

บริหำรจัดกำรภัยพิบัติ 
- 39.1000 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 

- 39.1000 

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

5.7622 120.8722 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการก ากบัดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อ
ป้องกันการกระท าผดิตามกฎหมาย 

- 9.7785 

2. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัตกิารด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

5.7622 111.0937 

4. แผนงำนบูรณำกำร 37.3438 28.5816 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิติกส ์ 5.5000 0.9406 
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการเช่ือมโยงข้อมลูหน่วยงานภาครัฐ 

National Single Window (NSW) 
5.5000 0.9406 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 31.5374 27.6410 
1. โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดา้น

ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
15.0208 19.2572 

2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่การเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมระงับและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน 

- 5.9838 

3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปรมิาณรังสีในระดบัปฐมภูมิ 15.6414 2.4000 
4. โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสนิใจเพื่อการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม 

และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรังส ี
0.8752 - 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.3064 - 

1. โครงการเสริมสรา้งแนวคิดและจิตส านึกเพื่อต่อต้านการทุจริตอยา่งยั่งยืน 0.3064 - 

ที่มำ :   1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ปี 2562 
 
ทั้งนี้ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี
แสดงตามแผนภูมิที่ 4-8 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ /
ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-9 
 

แผนภูมิที่ 4-8 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ  
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

 

 
ที่มำ : ส านักงานปรมาณเูพื่อสันต,ิ ปี 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

50.0000 

100.0000 

150.0000 

200.0000 

250.0000 

300.0000 

350.0000 

400.0000 

450.0000 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

300.4624 

244.2059 

284.2965 

405.5265 

268.3035 

421.3571 

ล้านบาท 



งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                             125 

แผนภูมิที่ 4-9 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 116.4730 ล้านบาท 

ที่มำ : ส านักงานปรมาณเูพื่อสันต,ิ ปี 2562  
 

3.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 2 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมีรายละเอียด
แสดงตามตำรำงท่ี 4-18 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 4-18 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 2 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 

ปส. 
10 421.3571 

ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง    39.1000 
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำ
ระบบกำรเตรียมพรอ้ม
แห่งชำติและระบบบริหำร
จัดกำรภัยพิบัต ิ

   39.1000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ความเสียหายจากสาธารณ
ภัยและภัยพิบัตติ่อชีวิต 
ทรัพย์สิน และระบบ
เศรษฐกิจลดน้อยลง 

   39.1000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ 2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย  

  39.1000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภำพควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงนิวเคลียร์และรงัสี เพื่อลดควำมเสี่ยงและควำมสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  39.1000 

1.97 

13.13 

23.06 

12.82 

3.21 

36.44 

0.31 

6.32 

1.96 

0.79 
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1. ผลผลิตประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรงัสี 

2. ผลผลิตการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากบัดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ผลผลิตการผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรงัสี 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลยีร์และรังสีของประเทศ 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพการก ากบัดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระท าผิดตามกฎหมาย 

6. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังส ีจังหวัดกรงุเทพมหานคร 

7. โครงการพัฒนาระบบบริการการเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW) 

8. โครงการวิจัยและพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลงังานนิวเคลียร์
และรงัส ี

9. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมระงับและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคาม
ทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน 

10. โครงการพฒันาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดบัปฐมภูมิ 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
304.8841 ล้านบาท 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมี
ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 50  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำระบบควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

  39.1000 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความ
พร้อมตอบสนองเหตุความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละ 80  

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพควำมมัน่คงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 

  39.1000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ระบบตอบสนองต่อความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 1 : ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี   39.1000 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จตามแผน ร้อยละ 100  
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน
ของประเทศ 

   382.2571 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ด้ำนคมนำคมและระบบ 
โลจิสติกส์ 

   0.9406 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การบริหารจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน และ
อ านวยความสะดวกทาง
การค้าให้มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานสากล  

   0.9406 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ 2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  0.9406 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  0.9406 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สถำนปฏิบตัิกำรทำงนิวเคลียร์
และรังสีเข้ำร่วมใช้งำนระบบ National Single Window (NSW) 

  0.9406 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ร่วมใช้
งานระบบ National Single Window (NSW) 

ร้อยละ 100  

 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ 
National Single Window (NSW) 

  0.9406 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการการด าเนินงานผ่านระบบ 
National Single Window (NSW) 

รายการ 450  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับ
ผู้ประกอบการ และการเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ National 
Single Window (NSW) 

  0.9406 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการน าเข้า 
ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส ์ด้านวัสดุกมัมันตรังสี 

ร้อยละ 80  

แผนงำนบรูณำกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 

   27.6410 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 
 

   19.2572 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ 2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  19.2572 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  19.2572 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกบั
ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรงัสีให้เปน็ไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

  19.2572 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 5  

 โครงกำรวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำน
ควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียรแ์ละรังสี 

  19.2572 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 1 : วิจัยและพัฒนาเพื่อการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

  16.7000 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านวิจัยและพัฒนา 

ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 2 : เพิ่มศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม 

  2.5572 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาแผนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

ร้อยละ 80  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

   8.3838 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที่ 3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขนำดใหญ่ และโครงสร้ำงพื้นฐำน  

  8.3838 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  8.3838 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น        

ร้อยละ  4  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบ งานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 6,442  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ระบบกำรเฝ้ำระวังภัยและระงบั
เหตุฉุกเฉนิทำงนิวเคลียร์และรังสีได้มำตรฐำนสำกล 

  5.9838 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ 80  

 โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อมระงับ
และบรรเทำผลกระทบจำกภัยคุกคำมทำงนิวเคลียรแ์ละรงัสีข้ำม
พรมแดน 

  5.9838 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบ รายการ เกณฑ์มาตรฐานด้านการ
เฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ที่ได้รับการพัฒนา 

รายการ 3  

 กิจกรรมท่ี 1 : วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

  5.9838 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ 80  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :มำตรวิทยำทำงรังสีของประเทศ
ได้มำตรฐำน 

  2.4000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 

ขอบข่าย 1  

 โครงกำรพัฒนำและยกระดบัมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรงัสีในระดับ   
ปฐมภูม ิ

  2.4000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตรังสีที่
พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ 

ระบบ 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : เพิ่มศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสี   2.4000 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังสี ร้อยละ 80  
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำ
ศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   120.8722 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายมี
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพฯ 

   120.8722 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ 2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  9.7785 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  9.7785 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความ สามารถการแข่งขันด้าน 
Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรบังคบัใชก้ฎหมำยภำยใต ้
พ.ร.บ. พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

  9.7785 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2  

 โครงกำรเพิ่มศกัยภำพกำรก ำกบัดูแลทำงนิวเคลียรแ์ละรงัสีเชิงรุกเพื่อ
ป้องกันกำรกระท ำผดิตำมกฎหมำย 

  9.7785 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตาม
แผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ 100  

 กิจกรรมท่ี 1 : บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ   9.7785 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จตามแผน ร้อยละ 100  
 ยุทธศำสตร์กระทรวงที่ 3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมขนำดใหญ่ และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  111.0937 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  111.0937 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 80  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรปรับปรงุและจัดเตรียม

โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนนิวเคลียร์และรังสีเพื่อให้บรกิำรด้ำนภำคกำร
ผลิต สังคมและชุมชน 

  111.0937 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี อาคาร -  
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัตกิำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรงุเทพ 

มหำนคร 
  111.0937 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ 75  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  111.0937 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน 1 ปี ร้อยละ 100  
แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   116.4730 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   116.4730 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   116.4730 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐ

ในกำรด ำเนนิยุทธศำสตร์ 
  116.4730 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

ภำครัฐในกำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  116.4730 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  116.4730 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก

การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
  116.4730 

 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   116.3303 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

   116.3303 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคต และพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  6.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำน วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  6.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน 
วทน. 

คน 5,089,200  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมของประเทศ 

ร้อยละ 83  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ประชำชนมีทัศนคติที่ดแีละมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนนิงำนด้ำนควำมปลอดภยัของพลังงำนนิวเคลียร์และ
รังสี 

  6.0000 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อความ
ปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละ 80  

 ผลผลิตประชำชนไดร้ับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนนิวเคลียร์และรังสี   6.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อ
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 

ร้อยละ 80  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

  4.0000 

 ตัวช้ีวัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังส ี คน 24,000  
 ตัวช้ีวัด : การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน

นิวเคลียร์และรังส ี
ครั้ง 900  

 กิจกรรมท่ี 2 : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

  2.0000 

 ตัวช้ีวัด : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังส ี คน 300  

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ 2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  110.3303 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำน วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  110.3303 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์
ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ  

ร้อยละ 71  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผูใ้ช ้ผู้รับบรกิำร และประชำชน 
มีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

  40.0298 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ 100  

 ผลผลิตกำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภยัในกำรก ำกบัดูแลควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

  40.0298 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จของตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตาม 
แผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ 100  

 กิจกรรมท่ี 1 : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี   11.7759 
 ตัวช้ีวัด : รายการก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี รายการ 2,200  

 กิจกรรมท่ี 2 : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

  19.7595 

 ตัวช้ีวัด : รายการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

รายการ 1,500  

 กิจกรรมท่ี 3 : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

  8.4944 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรั 

ร้อยละ 80  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ข้อเสนอแนะ นโยบำย แผน และ
มำตรกำร สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติอยำ่งเป็นรูปธรรม 

  70.3005 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายด้านการก ากับดูแลความปลอดภยัจากพลังงานนิวเคลียร์
และรังส ี

ร้อยละ 80  

 ผลผลิตกำรผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบำย แผน และมำตรกำรด้ำน
นิวเคลียร์และรังสี 

  70.3005 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

เรื่อง 10  

 กิจกรรมท่ี 1 : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี   59.4455 
 ตัวช้ีวัด : กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และ

รังสี 
กิจกรรม 320  



งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                             131 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 2 : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการ
บริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังส ี

  10.8550 

 ตัวช้ีวัด : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหาร
จัดการด้านนิวเคลียร์และรังส ี

เรื่อง 7  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (แบบ สงป. 301) 

3. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ปี 2562 
 
 

 
 
4. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) 
 

4.1 วิสัยทัศน์ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคม

ฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

4.2 พันธกิจ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา 

ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการ
พัฒนาก าลังคน (HRD) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (INFRA) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็น เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกส่วน 

 

4.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4,527.8888 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 591.3114 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.02 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 3,936.5774 ล้านบาท) จ าแนกได้ ดังนี้ 

4.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงท่ี 4-19 
 

ตำรำงท่ี 4-19 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 1,233.6460  27.25 
2. แผนงำนพื้นฐำน 168.3926 3.72 
- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 168.3926  

ข. สำระส ำคัญงบประมำณของหน่วยงำนในก ำกับ 
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แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์  257.0000 5.67 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
257.0000  

4. แผนงำนบูรณำกำร 2,868.8502 63.36 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 121.4778  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 40.8800  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
597.5936  

- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 1,684.0000  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ดา้นการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
424.8988  

รวม 4,527.8888 100.00 
 

ที่มำ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปี 2562  
 

4.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ านวน 4,527.8888 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่
ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่ายดังแสดงตามตำรำงท่ี 4-20 และแผนภูมิที่ 4-10 
 

ตำรำงที ่4-20 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนินงาน - - 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 4,527.8888 100.00 

- งบบุคลากร 1,233.6460 27.25 

- งบด าเนินงาน 2,289.8428 50.57 

- งบลงทุน 1,004.4000 22.18 

- งบเงินอุดหนุน - - 

- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 4,527.8888 100.00 
 

ที่มำ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-10 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปี 2562 
 

4.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
เพ่ือมาใช้จ่ายต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 239.4000 ล้านบาท 
ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-21  
 

ตำรำงที ่4-21 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนบูรณำกำร 2 239.4000 957.6000 -    -   - 
1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
ภาคตะวันออก 

2 239.4000 957.6000 -         - - 

รวมท้ังสิ้น 2 239.4000 957.6000 - - - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานบูรณาการ – เป็นรายการทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 

239.4000 ล้านบาท 
ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   
2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปี 2562 

งบบุคลากร 
27.25% 

งบด าเนินงาน 
50.57% 

งบลงทุน 
22.18% 

งบประมำณรวม 
4,527.8888 ล้ำนบำท 
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4.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
3 เป้าหมายการให้บริการ และ 4 ผลผลิต 18 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-22 และตำรำงที ่4-23 
 

ตำรำงท่ี 4-22 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 3,936.5774 4,527.8888 

1. สนับสนนุกำรด ำเนินภำรกจิพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

ล้ำนบำท 297.2938 168.3926 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ราย 145 150 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ - 85 

2. สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรม 
จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ สนับสนนุกำร
พัฒนำก ำลังคน และเสริมสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพ่ือสร้ำงขีดควำม 
สำมำรถในกำรแข่งขนั 

ล้ำนบำท 1,389.5227 1,941.0000 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และ 
ภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 12,000 14,000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่น
ขอรับความคุ้มครอง 

ค าขอ 250 270 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

บทความ 550 580 

3. กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สนับสนุนผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิต ภำคบริกำร  
ภำคเกษตรกรรม และภำคสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ล้ำนบำท 1,075.5060 1,184.8502 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน ์

เท่าของ
ค่าใช้จ่าย 

4.20 4.40 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม
และภาคสังคมชุมชน 

รายการ 250 270 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 1,174.2549 1,233.6460 

ที่มำ :   1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปี 2562 
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ตำรำงท่ี 4-23 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 3,936.5774 4,527.8888 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 1,174.2549 1,233.6460 
2. แผนงำนพื้นฐำน 297.2938 168.3926 

1. ผลผลิตการบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 297.2938 168.3926 
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 238.6000 257.0000 

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

238.6000 257.0000 

1. ผลผลิตโครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 123.1000 162.0000 
2. ผลผลิตส่งเสริมการเรยีนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
15.0000 5.0000 

3. ผลผลิตส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลย ี - 90.0000 
4. ผลผลิตวิจยัและพัฒนา และส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน ์ 100.5000 - 

4. แผนงำนบูรณำกำร 2,226.4287 2,868.8502 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 124.9000 121.4778 
1. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
124.9000 121.4778 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 39.0000 40.8800 
1. โครงการบริหารจดัการการผลติสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพือ่การ

บริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map) 
39.0000 40.8800 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจชุมชนและวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมสูส่ำกล 

745.3360 597.5936 

1. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 8.0000 4.0936 
2. โครงการสร้างผู้ประกอบการธรุกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) 80.0000 64.0000 
3. โครงการยกระดับขดีความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานกัลงทุน

เพื่อธุรกิจและนวตักรรมใหม ่
7.0000 8.0000 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการวจิัยและพัฒนาผลติภณัฑฮ์าลาลของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย 

20.3360 15.5000 

5. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

620.0000 500.0000 

6. โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ไดร้ับมาตรฐาน (Capability 
Maturity Model Integration (CMMI)) 

- 6.0000 

7. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อนักศึกษาฝึกงานธุรกิจ
เริ่มต้น 

3.5000 - 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเชิงวิศวกรรม
และเทคโนโลย ี

6.5000 - 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 923.5020 1,684.0000 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 
- 568.0000 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม - 123.0000 
3. โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 84.2620 87.0000 
4. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานท่ีส าคัญ 157.0000 185.0000 
5. โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 120.0000 
6. โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย 53.0000 4.0000 
7. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ - 597.0000 
8. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Future 

Technologies for Bio-based Industry) 
82.9114 - 

9. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมใหม่ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

10.0000 - 

10. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย 254.0507 - 
11. โครงการวิจัยและนวัตกรรมขอ้ริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล 53.0000 - 
12. โครงการบูรณาการวิจยัและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (STEM 

Workforce Agenda) 
115.4779 - 

13. โครงการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศโดยโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านคุณภาพ (NQI) เพื่อนวัตกรรมไทย 

113.8000 - 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค (ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ) 

140.0000 424.8988 

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 140.0000 394.3988 
2. โครงการส่งเสรมิเกษตรกรให้มกีารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต

และบรหิารจดัการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
- 20.0000 

3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไหสู้่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

- 10.5000 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 139.1907 - 
1. โครงการแพลตฟอร์ม CCTV เพื่อการแก้ปัญหาจราจรและความมั่นคงใน

เมืองอัจฉริยะ 
60.0000 - 

2. โครงการเทคโนโลยีดิจิทลัและอปุกรณ์ทางการแพทย ์ 52.9207 - 
3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเช่ือมโยงข้อมลูทะเบียนเกษตรกร

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อสนับสนุนเกษตรไทย 
26.2700 - 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง 89.0000 - 
1. โครงการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 89.0000 - 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

25.5000 - 

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม ่ 25.5000 - 

ที่มำ :   1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปี 2562 
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ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
อัตราที่เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-11 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์/ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-12 
 

แผนภูมิที่ 4-11 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ  
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

 

 
ที่มำ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-12 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 1,233.6460 ล้านบาท 

ที่มำ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปี 2562 
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1. ผลผลิตการบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

2. ผลผลิตโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. ผลผลิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. ผลผลิตส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

5. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

7. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

8. โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) 

9. โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของภาคอุตสาหกรรมไทย 

11. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance … 

12. โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration (CMMI)) 

13. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

14. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

15. โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

16. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่ส าคัญ 

17. โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

18. โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย 

19. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

20. โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

21. โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น… 

22. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
3,294.2428 ล้านบาท 
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4.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ    
1 รายการ ดังมีรายละเอียดแสดงตามตำรำงท่ี 4-24 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 4-24 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 

พว. 
7 4,527.8888 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน
ของประเทศ 

   4,527.8888 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมศักยภำพ 

   121.4778 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีผลติภาพการผลิต
และผลติภาพแรงงาน
เพิ่มขึ้น/ สถานประกอบการ
ที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรม
ศักยภาพเพิ่มขึ้นฯ 

   121.4778 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   121.4778 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
  121.4778 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต

นวัตกรรม 
ผลงาน 58  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 

ล้านบาท 269  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนนุผูป้ระกอบกำรภำคกำรผลิต ภำคบรกิำร ภำค
เกษตรกรรม และภำคสังคม ก่อให้เกดิผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

  121.4778 

 ตัวช้ีวัด : การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการ
ผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน 

รายการ 270  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

เท่าของ
ค่าใช้จ่าย 

4.40  

 โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis) ในอุทยำน
วิทยำศำสตร์ประเทศไทย 

  121.4778 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม หรือมีการรับถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

โครงการ 20  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการด้านอาหารรายเดิมที่มี
ความสามารถในการสร้างรายได้สูง 

ราย 10  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่อุตสาหกรรมอาหาร 

รายการ 120  

 กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลติภัณฑ์ใหม่
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

  15.0000 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการที่เป็นนวัตกรรม หรือมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โครงการ 20  

 กิจกรรมท่ี 2 : การเร่งการเติบโต (Accerelation) ของผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีรายเดิมให้มีอัตราเพิ่มของรายได้ระดับสูงในสาขาที่สนับสนุน
นวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

  17.4778 

 ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการด้านอาหารรายเดิมที่มีความสามารถในการ
สร้างรายได้สูง 

ราย 10  

 กิจกรรมท่ี 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางบริการ สนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเมืองอุตสาหกรรมอาหาร 

  89.0000 

 ตัวช้ีวัด : การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูงแก่อุตสาหกรรมอาหาร 

รายการ 120  

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรผลิตภำค
กำรเกษตร 

   40.8800 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
เกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถาบันเกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง 

   40.8800 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

  40.8800 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

  40.8800 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการที่ผลติได้เองภายในประเทศ 

ผลงาน 3  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 1,645  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

คน 700  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 240  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนนุผูป้ระกอบกำรภำคกำรผลิต ภำคบรกิำร  
ภำคเกษตรกรรม และภำคสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

  40.8800 

 ตัวช้ีวัด : การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการ
ผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน 

รายการ 270  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

เท่าของ
ค่าใช้จ่าย 

4.40  

 โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนทีเ่กษตรเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรเชงิรกุ (Agri-Map) 

  40.8800 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลน าไปใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการ
ผลิตไม่เหมาะสมตามแผนการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

ระบบ 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : บูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตร 

  40.8800 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : ข้อมูลน าไปใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการผลิตไม่
เหมาะสมตามแผนการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ระบบ 1  

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

   597.5936 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

   597.5936 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

  597.5936 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  597.5936 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการที่ผลติได้เองภายในประเทศ 

ผลงาน 3  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 1,645  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

คน 700  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 240  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม สนับสนนุผูป้ระกอบกำรภำคกำรผลิต ภำคบรกิำร ภำค
เกษตรกรรม และภำคสังคม ก่อให้เกดิผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

  597.5936 

 ตัวช้ีวัด : การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการ
ผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน 

รายการ 270  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

เท่าของ
ค่าใช้จ่าย 

4.40  

 โครงกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม   4.0936 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม กิจการ 20  
 กิจกรรมท่ี 1 : สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
  4.0936 

 ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการสง่เสริม กิจการ 20  
 โครงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมใหม ่(Startup Voucher)   64.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ธุรกิจที่เข้าสู่กระบวนการเร่งการเจริญเติบโต กิจการ 64  
 กิจกรรมท่ี 1 : สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม   64.0000 
 ตัวช้ีวัด : ธุรกิจที่เข้าสู่กระบวนการเร่งการเจริญเติบโต กิจการ 64  
 โครงกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของศูนย์บ่มเพำะและพัฒนำนกัลงทนุ

เพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม ่
  8.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศูนย์บ่มเพาะที่เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการ
พัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากข้ึน 

ศูนย ์ 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนและธุรกิจ คน 25  
 กิจกรรมท่ี 1 : ยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะเพื่อให้บริการ

แก่ผู้ประกอบการใหม่ 
  5.0000 

 ตัวช้ีวัด : ศูนย์บ่มเพาะที่เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนา
ผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากขึ้น 

ศูนย ์ 5  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่   3.0000 
 ตัวช้ีวัด : พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนและธุรกิจ คน 25  
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฮำลำลของ

ภำคอุตสำหกรรมไทย 
  15.5000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล 

ผลิตภัณฑ ์ 25  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย 

  15.5000 

 ตัวช้ีวัด : ผลติภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน
ฮาลาล 

ผลิตภัณฑ ์ 25  

 โครงกำรสนบัสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยขีองอุตสำหกรรมไทย 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

  500.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ราย 1,200  

 กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย   500.0000 
 ตัวช้ีวัด : พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 
ราย 1,200  

 โครงกำรสนบัสนุนผู้ประกอบกำรให้ไดร้บัมำตรฐำน (Capability 
Maturity Model Integration (CMMI)) (พว.) 

  6.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ราย 6  

 กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รั บมาตรฐาน Capability 
Maturity Model Integration (CMMI) 

  6.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการ ราย 6  
แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
พื้นที่ระดบัภำค (ด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

    424.8988 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
เศรษฐกิจระดับภาคเติบโต
ตามศักยภาพประชาชนมี
ความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันฯ) 

   424.8988 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   394.3988 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
  394.3988 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขต

นวัตกรรม 
ล้านบาท 269  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต
นวัตกรรม 

ผลงาน 58  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีนวัตกรรม กิจการ 55  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม สนับสนนุผูป้ระกอบกำรภำคกำรผลิต ภำคบรกิำร ภำค
เกษตรกรรม และภำคสังคม ก่อให้เกดิผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

  394.3988 

 ตัวช้ีวัด : การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการ
ผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน 

รายการ 270  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

เท่าของ
ค่าใช้จ่าย 

4.40  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภำคตะวันออก (EECi)   394.3988 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน 40  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีและข้อมูลด้านฟีโนไทป์และด้านพันธุกรรมเพื่อรองรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ร้อยละ 30  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะที่ถูกน าร่องใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

รายการ 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมือง
นวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A 

ร้อยละ 15  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)   354.3988 
 ตัวช้ีวัด : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรม

ภาคตะวันออก Phase1A 
ร้อยละ 15  

 ตัวช้ีวัด : ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและ
ข้อมูลด้านฟีโนไทป์และด้านพันธุกรรมเพื่อรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ร้อยละ 30  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัจฉริยะที่ถูกน าร่องใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 

รายการ 1  

 กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)   40.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ชุมชน 40  
 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
  30.5000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  30.5000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการที่ผลติได้เองภายในประเทศ 

ผลงาน 3  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 1,645  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

คน 700  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 240  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนนุผูป้ระกอบกำรภำคกำรผลิต ภำคบรกิำร  
ภำคเกษตรกรรม และภำคสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

  30.5000 

 ตัวช้ีวัด : การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการ
ผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน 

รายการ 270  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

เท่าของ
ค่าใช้จ่าย 

4.40  

 โครงกำรส่งเสริมเกษตรกรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำร
ผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเปน็ระบบ 

  20.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน 20  

 กิจกรรมท่ี 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคการเกษตร 

  20.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 

ชุมชน 20  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรเพิ่มศกัยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำรอ้งไห้สู่มำตรฐำน
เกษตรอนิทรีย ์

  10.5000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รบัองค์ความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ 

ครอบครัว 2,000  

 กิจกรรมท่ี 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการผลิต 
ในทุ่งกุลาร้องไห้ 

  10.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ ครอบครัว 2,000  
แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   1,684.0000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

   568.0000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  568.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  568.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์   

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง  50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พฒันาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวตักรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าโครงการวิจัยที่ผา่นการตรวจสอบและรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้านบาท 1,400  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ 
ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์
สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคน และเสริมสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน 

  568.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ค าขอ 270  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
บทความ 580  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 14,000  

 โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กำรสร้ำงควำมมั่งคัง่ทำง
เศรษฐกิจ 

  568.0000 
 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อม
น าไปใช้ประโยชน์ 

เรื่อง 60  

 กิจกรรมท่ี 1 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ 

  568.0000 

 ตัวช้ีวัด : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 60  



                                 งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 144 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

   210.0000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

  210.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  210.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการที่ผลติได้เองภายในประเทศ 

ผลงาน 3  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 1,645  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

คน 700  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ 
ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์
สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคน และ เสริมสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน 

  210.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ค าขอ 270  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

บทความ 580  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 14,000  

 โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำสังคมและสิง่แวดลอม   123.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ เป็น

แนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรือต่อยอด
ไปสู่การใช้ประโยชน์ 

เรื่อง 6  

 กิจกรรมท่ี 1 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   123.0000 
 ตัวช้ีวัด : ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรอืต่อยอดไปสู่การใช้
ประโยชน์ 

เรื่อง 6  

 โครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ   87.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทาง

ในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรือต่อยอดไปสู่การใช้
ประโยชน์ 

เรื่อง 8  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมระบบราง และระบบขนสง่ทางราง 

คน 80  

 กิจกรรมท่ี 1 : วิจัยและพัฒนามุ่งเป้า   87.0000 
 ตัวช้ีวัด : ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรอืต่อยอดไปสู่การใช้
ประโยชน์ 

เรื่อง 8  

 ตัวช้ีวัด : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมระบบราง และระบบขนส่งทางราง 

คน 80  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ 

   185.0000 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย  

  185.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  185.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยพีร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พฒันาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าโครงการวิจัยที่ผา่นการตรวจสอบและรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้านบาท 1,400  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ 
ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์
สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคน และ เสริมสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน 

  185.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ค าขอ 270  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
บทความ 580  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 14,000  

 โครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีฐำนที่ส ำคัญ   185.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฉบับ 182  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด ค าขอ 74  
 กิจกรรมท่ี 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยฐีานที่ส าคัญ   185.0000 
 ตัวช้ีวัด : บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฉบับ 182  
 ตัวช้ีวัด : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด ค าขอ 74  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ 

   721.0000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  120.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  120.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 23 : 10,000  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 48  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศ 

ร้อยละ 83  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ วท. ที่มีช่ือเสียง
ระดับภูมิภาค 

คน 9  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนหลักสตูรด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ี วท. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร 

หลักสตูร 4  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ 
ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์
สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคน และเสริมสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน 

  120.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ค าขอ 270  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
บทความ 580  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 14,000  

 โครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   120.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย คน 150  
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   120.0000 
 ตัวช้ีวัด : พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย คน 150  
 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม

ในสำขำเป้ำหมำย  
  4.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  4.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงาน วิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พฒันาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าโครงการวิจัยที่ผา่นการตรวจสอบและรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้านบาท 1,400  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ 
ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์
สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคน และ เสริมสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน 

  4.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ค าขอ 270  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

บทความ 580  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 14,000  

 โครงกำรขบัเคล่ือนบัญชีนวัตกรรมไทย   4.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีได้รับ

การประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ผลงาน 84  

 กิจกรรมท่ี 1 : ขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย   4.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีได้รับการประกาศ

ขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ผลงาน 84  

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขนำดใหญ ่และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  597.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  597.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 80  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ 
ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์
สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคน และเสริมสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน 

  597.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ค าขอ 270  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
บทความ 580  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 14,000  

 โครงกำรจัดตัง้สถำบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ   597.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พร้อม

เปิดทดลองระบบและให้บริการบางส่วน 
กิจกรรม 10  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณมี
พื้นท่ีพร้อมส าหรับการติดตั้งระบบคอมพวิเตอร์สมรรถนะสูง 

แห่ง 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพท่ีมี
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษารับค าปรึกษาด้านระบบ
ไซเบอร์-กายภาพ (CPS) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 

หน่วยงาน 10  

 กิจกรรมท่ี 1 : จดัตั้งศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ   471.0000 
 ตัวช้ีวัด : ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พร้อมเปิดทดลอง

ระบบและให้บริการบางส่วน 
กิจกรรม 10  

 กิจกรรมท่ี 2 : จดัตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์การค านวณ   46.0000 
 ตัวช้ีวัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณมีพื้นท่ีพร้อม

ส าหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
แห่ง 1  

 กิจกรรมท่ี 3 : จดัตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ   80.0000 
 ตัวช้ีวัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพท่ีมีหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษารับค าปรึกษาด้านระบบไซเบอร์-
กายภาพ (CPS) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 

หน่วยงาน 10  

แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   257.0000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การ 
เป็นสังคมที่อยู่บนเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และมีการส่งเสริม
สังคมผู้ประกอบการนวัตกรรม 

   162.0000 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   162.0000 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
  162.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ 

ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์
สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคน และ เสริมสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน 

  162.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ค าขอ 270  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
บทความ 580  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 14,000  

 ผลผลิตโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   162.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ       

สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายการ 305,000  

 กิจกรรมท่ี 1 : บริการวิชาการ วิเคราะห์ ทดสอบ   162.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ

บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รายการ 305,000  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพฯ 

   95.0000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  5.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง: พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  5.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 23:10,000  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 48  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้รับรางวัลที่มีช่ือเสียงระดับภูมิภาค 

คน 9  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนหลักสตูรด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนาและสามารถ
มอบปริญญาบัตร 

หลักสตูร 4  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ 
ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์
สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคน และเสริมสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน 

  5.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ค าขอ 270  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
บทความ 580  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 14,000  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ผลผลิตส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำศกัยภำพบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  5.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ราย 2,500  

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  5.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรได้รับการส่งเสรมิการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ราย 2,500  

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  90.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  90.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงาน วิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พฒันาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าโครงการวิจัยที่ผา่นการตรวจสอบและรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้านบาท 1,400  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ 
ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์
สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคน และ เสริมสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน 

  90.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ค าขอ 270  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
บทความ 580  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ล้านบาท 14,000  

 ผลผลิตส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี   90.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ผลงาน 35  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะ 
ชุมชน 60  

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลย ี   90.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ผลงาน 35  
 ตัวช้ีวัด : เกษตรกรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ชุมชน 60  
แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   1,233.6460 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   1,233.6460 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   1,233.6460 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  1,233.6460 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

ภำครัฐในกำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  1,233.6460 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ   1,233.6460 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : บุคลากรภาครฐั ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา   1,233.6460 
 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   168.3926 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   168.3926 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   168.3926 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
  168.3926 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ล้านบาท 269  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม ผลงาน 58  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีนวัตกรรม กิจการ 55  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สนบัสนุนกำรด ำเนนิภำรกิจ

พื้นฐำนเพื่อสนบัสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

  168.3926 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

ราย 150  

 ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85  
 ผลผลิตกำรบริหำรและใช้ประโยชน์อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย   168.3926 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการในอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ราย 150  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85  
 กิจกรรมที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   168.3926 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย 
ราย 150  

 ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (แบบ สงป. 301) 

3. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปี 2562 
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5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 
 

5.1 วิสัยทัศน์ 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และคนไทย

มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการขับเคลื่อน
เชิงนโยบายทีท่ันสมัยและเป็นรูปธรรม 
 

5.2 พันธกิจ 
1) จัดท านโยบาย การปฏิรูป และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายผู้มีบทบาทส าคัญในงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
3) ผลักดันข้อริเริ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ 
 

5.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,095.0097 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 792.6020 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 262.10 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 302.4077 ล้านบาท) จ าแนกได้ ดังนี้ 

5.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงท่ี 4-25 
 

ตำรำงท่ี 4-25 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 73.4103 6.70 
2. แผนงำนพื้นฐำน 47.4528 4.34 
- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 47.4528  

3. แผนงำนบูรณำกำร 974.1466 88.96 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 42.7356  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
13.5000  

- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 917.9110  
รวม 1,095.0097 100.00 

 

ที่มำ : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562  
 

5.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จ านวน 1,095.0097 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำง
ที่ 4-26 และแผนภูมิที่ 4-13 
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ตำรำงที ่4-26 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนินงาน - - 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 1,095.0097 100.00 

- งบบุคลากร 73.4103 6.70 

- งบด าเนินงาน 1,021.5994 93.30 

- งบลงทุน - - 

- งบเงินอุดหนุน - - 

- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 1,095.0097 100.00 
 

ที่มำ : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-13 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
 
 
 
 

งบบุคลากร 
6.70% 

งบด าเนินงาน 
93.30% 

งบประมำณรวม 
1,095.0097 ล้ำนบำท 
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5.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

ไม่มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
 

5.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
10 เป้าหมายการให้บริการ และ 1 ผลผลิต 8 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-27 และตำรำงที ่4-28 
 

ตำรำงท่ี 4-27 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 302.4077 1,095.0097 

1. ภำคกำรผลิต บริกำร และภำคสังคมชมุชนได้รับกำร
พัฒนำจำกนโยบำยส่งเสริมและสนับสนนุกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ล้ำนบำท 50.1893 47.4528 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนข้อเสนอ นโยบาย แผน 
มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
หรือคณะกรรมการระดบัชาต ิ

เรื่อง 6 7 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการน านโยบาย แผน 
มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ตอ่ประชาชนและ
ประเทศชาต ิ

ร้อยละ - 80 

2. พัฒนำรูปแบบกำรท ำวิจัยอุตสำหกรรมและแนวทำง 
กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้และเทคโนโลยีใน
อุตสำหกรรม 

ล้ำนบำท 4.2483 4.0000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกลไกสนับสนุนการท าวิจัย
ของภาคเอกชน ระบบการบริหารจัดการความรู้ รูปแบบ
การให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรม 

กลไก 3 2 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ านวนบริษัทท่ีเข้าร่วม
โครงการมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาท่ีน าไปสูผ่ลิตผล
ที่เพ่ิมขึน้หรือมีมลูค่าสูง 

ร้อยละ - 60 

3. ประเทศไทยเป็นผู้น ำในนวัตกรรมในอุตสำหกรรมที่มี
ศักยภำพในระดับโลก เช่น อุตสำหกรรมอำหำรเพ่ือ
สุขภำพ อุตสำหกรรมสำรชีวภำพ และอุตสำหกรรมวัสดุ
ทำงกำรแพทย์บำงชนิด รวมท้ังกำรท่องเท่ียวและบริกำร
มูลค่ำสูง 

ล้ำนบำท - 796.9110 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนใน
โปรแกรมยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) อย่างน้อย
ร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม 
 

ร้อยละ  - 20 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
4. ภำคกำรผลิต บริกำร และภำคสังคมชมุชน ได้รับกำร
พัฒนำจำกนโยบำยส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงกลไกให้มี
บุคลำกรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภำพ เพ่ือ
รองรับกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรม 

ล้ำนบำท 64.0000 62.0000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกลไกการด าเนินงานและ
ระบบบรหิารจดัการนโยบายสนับสนุน แนวทางการ
ด าเนินงาน กฎระเบียบที่เกีย่วข้อง และขยายผลการ
ด าเนินงาน Talent Mobility 

ราย 1 2 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการทีส่นับสนุนให้
บัณฑิตเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้มีประสบการณ์
ท างานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปญัหาการ
ขาดแคลนบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคเอกชนได ้

ร้อยละ - 70 

5. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรวิจัยพัฒนำ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือดึงดูดบริษัทชั้นน ำระดับ
โลกด้ำนอำหำรทั้งต่ำงประเทศและในประเทศให้มำต้ัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำ และลงทุนวจิัยพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอำหำร 

ล้ำนบำท 47.1500 42.7356 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการนวัตกรรม
อาหารมีการลงทุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมใน
เมืองนวัตกรรมอาหาร 

ราย 10 20 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ประกอบการมีขีด
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
เพิ่มมากช้ึน ท าให้สามารถพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่หรือสินค้า
และบริการด้านนวตักรรมอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High 
Value Added)  

ร้อยละ - 20 

6. กำรพัฒนำมำตรกำรและนโยบำยท่ีสนับสนุนกำรสร้ำง
ระบบนิเวศท่ีก่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่และเกิด
กำรจ้ำงงำน และกำรสร้ำงรำยได้ใหม่ให้ประเทศไทย 

ล้ำนบำท 4.0000 3.5000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวตักรรม 

เรื่อง 2 3 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเข้าถึงการสนับสนุน
ภาครัฐเพิม่ขึ้น ท าให้เกิดการสรา้งมูลค่าเพิม่ส าหรับ
วิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างการจ้างงานของประเทศ 

ร้อยละ - 30 

7. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือรองรับกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ และ
สร้ำงนวัตกรรมในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ของประเทศ 

ล้ำนบำท 55.0000 50.0000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมในสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 

เรื่อง 1,000 1,025 

8. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ล้ำนบำท 5.0000 5.0000 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
ของภำคกำรผลิตและบริกำร เพ่ือขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกลไก/เครือข่ายความ
ร่วมมือ/กฏระเบียบมาตรการที่สนบัสนุนให้มีการใช้
ประโยชน์ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
พัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ 

เรื่อง 1 1 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีจบ
โครงการมคีุณสมบตัิตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการทันทีที่เรยีนจบ 

ร้อยละ - 80 

9. สร้ำงเด็กให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงนวัตกรรม
ใหม่ โดยกำรฟูมฟักให้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีมีสูงในเด็ก
ได้รับกำรพัฒนำ และฝึกฝนผ่ำนกระบวนกำรคิด
สร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยมีครูที่ได้รับกำรอบรมมำอย่ำง
ดีเป็นพี่เลี้ยง 

ล้ำนบำท 5.0000 - 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกลไก/เครือข่ายความ
ร่วมมือ/กฏระเบียบมาตรการที่สนบัสนุนให้มีการใช้
ประโยชน์ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
พัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ 

เรื่อง 1 - 

10. กำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
สร้ำงนวัตกรรม และก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจแก่
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ล้ำนบำท 10.0000 10.0000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถงึวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กิจการ 160 160 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 57.8201 73.4103 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-28 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 302.4077 1,095.0097 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 57.8201 73.4103 
2. แผนงำนพื้นฐำน 50.1893  47.4528 

1. ผลผลิตการจัดท าและผลักดันขอ้เสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

50.1893  47.4528 

1) โครงการส านักงานเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวนช.) 

- 17.5099 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอ์าเซียนและการต่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม ในการแข่งขันของประเทศ 

- 4.4000 

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร - 25.5429 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 5.0000  - 
1. โครงการการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวตักรรมของเด็กวัยเรียน 5.0000  - 

4. แผนงำนบูรณำกำร 189.3983 974.1466 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 47.1500 42.7356 
1. โครงการบริหารจดัการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 47.1500 42.7356 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจชุมชน และวสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมสูส่ำกล 

14.0000 13.5000 

1. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ (SME) ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

10.0000 10.0000 

2. โครงการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 4.0000 3.5000 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 128.2483 917.9110 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย 

(Spearhead) 
- 796.9110 

2. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถดา้นวิจัย เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (WiL) 

5.0000 5.0000 

3. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแก่บคุลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ 

55.0000 50.0000 

4. โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI: การพัฒนากระบวนการวิจัย
และระบบการบริหารความรู้และเทคโนโลย ีและระบบนิเวศน์นวตักรรมใน
อุตสาหกรรม 

4.2483 4.0000 

5. โครงการส่งเสรมิบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมจาก
มหาวิทยาลยัและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันในภาคเอกชน 

64.0000 62.0000 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-14 และได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์/ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการ
ต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-15 
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แผนภูมิที่ 4-14 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

 

 
ที่มำ : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-15 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 73.4103 ล้านบาท 

ที่มำ : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
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1. ผลผลิตการจัดท าและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

3. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ (SME) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. โครงการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

5. โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 

6. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (WiL) 

7. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่บุคลากรในสาขายุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 

8. โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI: การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบการบริหารความรู้และเทคโนโลยี 
และระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรม 

9. โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
1,021.5994 ล้านบาท 
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5.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ใน 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมีรายละเอียดแสดงตามตำรำงท่ี 4-29 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 4-29 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ            
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ                     

จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 
สวทน. 

15 1,095.0097 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน
ของประเทศ 

   1,095.0097 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมศักยภำพ 

   42.7356 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

   42.7356 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   42.7356 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
  42.7356 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขต

นวัตกรรม 
ล้านบาท 269  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อดึงดดูบริษัทชัน้น ำระดบั
โลกด้ำนอำหำร ทัง้ต่ำงประเทศและในประเทศให้มำตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนำ และลงทนุวิจัยพัฒนำเทคโนโลย ีและนวัตกรรมในเมอืง
นวัตกรรมอำหำร 

  42.7356 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมีการลงทุนในการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

ราย 20  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลิตภาพท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการ
เสริมสร้างในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร 

ร้อยละ 10  

 โครงกำรบริหำรจัดกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis)   42.7356 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมีการ

ลงทุนในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร 
ราย 20  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลติภาพท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่
ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร 

ร้อยละ 10  

 กิจกรรมท่ี 1 : การส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

  42.7356 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมีการลงทุนในการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

ราย 20  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลิตภาพท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการ
เสริมสร้างในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร 
 

ร้อยละ 10  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

   13.5000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

   13.5000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  13.5000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  13.5000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 965  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงนวัตกรรมและกอ่ให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจการ 160  

 โครงกำรพัฒนำกลไกสนบัสนุนควำมสำมำรถ (SME) ด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจการ 160  

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้สร้าง
นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจการ 160  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรพัฒนำมำตรกำรและนโยบำย
ที่สนับสนุนกำรสร้ำงระบบนิเวศทีก่่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่
และเกิดกำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงรำยไดใ้หม่ให้ประเทศไทย 

  3.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม 

เรื่อง 2  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละการเข้าถึงการสนับสนุนภาครัฐเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างการจ้างงานของ
ประเทศ 

ร้อยละ 20  

 โครงกำรจัดท ำและขบัเคล่ือนนโยบำยส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มตน้ (Startup)   3.5000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุน

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
เรื่อง 2  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเข้าถึงการสนับสนุนภาครัฐเพิ่มขึ้น 
ท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างการ
จ้างงานของประเทศ 

ร้อยละ 20  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 

  3.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม 

เรื่อง 2  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละการเข้าถึงการสนับสนุนภาครัฐเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างการจ้างงานของประเทศ 

ร้อยละ 20  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   917.9110 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

   796.9110 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  796.9110 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  796.9110 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ใน
การก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ 

ร้อยละ 71  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ประเทศไทยเป็นผู้น ำในนวัตกรรม
ในอุตสำหกรรมที่มศีักยภำพในระดับโลก เชน่ อุตสำหกรรมอำหำร
เพื่อสุขภำพ อุตสำหกรรมสำรชีวภำพ และอุตสำหกรรมวัสดุทำง
กำรแพทย์บำงชนิด รวมทั้งกำรท่องเที่ยวและบริกำรมูลค่ำสูง 

  796.9110 

 ตัวช้ีวัด : สดัส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
(Spearhead) อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม 

ร้อยละ 20  

 โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมขนำดใหญ่เพื่อขับเคล่ือนยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead) 

  796.9110 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตร์
เป้าหมาย (Spearhead) อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม 

ร้อยละ 20  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนานวัตกรรมผ่านแผนงาน Spearhead ด้าน
เศรษฐกิจ 

  796.9110 

 ตัวช้ีวัด : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
(Spearhead) อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม 

ร้อยละ 20  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

   121.0000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  121.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  121.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 23 : 10,000  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 2,766,482  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน 
การแข่งขัน 

ราย 965  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำรูปแบบกำรท ำวิจัย
อุตสำหกรรม และแนวทำงกำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรควำมรูแ้ละ
เทคโนโลยีในอตุสำหกรรม 

  4.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกลไกสนับสนุนการท าวิจัยของภาคเอกชน ระบบการ
บริหารจัดการความรู้ รูปแบบการให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาและ
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 

กลไก 2  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนาที่น าไปสู่ผลิตผลที่เพิ่มขึ้นหรือมีมูลค่าสูง 

ร้อยละ 60  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรนวัตกรรมเพื่ออุตสำหกรรม RDI: กำรพัฒนำกระบวนกำรวิจัย
และระบบกำรบริหำรควำมรู้และเทคโนโลยี และระบบนิเวศนน์วัตกรรม
ในอุตสำหกรรม 

  4.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกลไกสนับสนุนการท าวิจัยของภาคเอกชน 
ระบบการบริหารจัดการความรู้ รูปแบบการให้บริการด้านการวิจัย
พัฒนาและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 

กลไก 2  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ านวนบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการมีการ
ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่น าไปสู่ผลิตผลที่เพิ่มขึ้นหรือมีมูลค่าสูง 

ร้อยละ 60  

 กิจกรรมท่ี 1 : ผลติและพัฒนานักวิจัยอุตสาหกรรม และแนวทางการ
จัดระบบบริหารจัดการความรู้และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 

  4.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกลไกสนับสนุนการท าวิจัยของภาคเอกชน ระบบการ
บริหารจัดการความรู้ รูปแบบการให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาและ
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 

กลไก 2  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนาที่น าไปสู่ผลิตผลที่เพิ่มขึ้นหรือมีมูลค่าสูง 

ร้อยละ 60  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ภำคกำรผลิต บรกิำร และภำค
สังคม ชุมชน ไดร้ับกำรพัฒนำจำกนโยบำยส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้ำงกลไกให้มบีุคลำกรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีศกัยภำพเพื่อ
รองรับกำรลงทนุวิจัยและพัฒนำและสรำ้งนวัตกรรม 

  62.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกลไกการด าเนินงานและระบบบริหารจัดการ 
นโยบายสนับสนุน แนวทางการด าเนินงาน กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
และขยายผลการด าเนินงาน Talent Mobility 

เรื่อง 2  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโครงการที่สนับสนุนให้บัณฑิตเข้าร่วมโครงการ
เพื่อสนับสนุนให้มีประสบการณ์ท างานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะช่วย
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคเอกชนได้ 

ร้อยละ 70  

 โครงกำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำก
มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครฐัไปปฏบิัติงำนเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถกำรแขง่ขนัในภำคเอกชน  

  62.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกลไกการด าเนินงานและระบบบริหาร
จัดการ นโยบายสนับสนุน แนวทางการด าเนินงาน กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง และขยายผลการด าเนินงาน Talent Mobility 

เรื่อง 2  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่สนับสนุนให้บัณฑิตเข้า
ร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนให้มีประสบการณ์ท างานร่วมกับ
ภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชนได้ 

ร้อยละ 70  

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรภาครัฐไปท างานตาม
ความต้องการภาคอุตสาหกรรมสาขายุทธศาสตร์ 

  62.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกลไกการด าเนินงานและระบบบริหารจัดการ 
นโยบายสนับสนุน แนวทางการด าเนินงาน กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
และขยายผลการด าเนินงาน Talent Mobility 

เรื่อง 2  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโครงการที่สนับสนุนให้บัณฑิตเข้าร่วมโครงการ
เพื่อสนับสนุนให้มีประสบการณ์ท างานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะช่วย
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคเอกชนได้ 

ร้อยละ 70  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำศักยภำพบคุลำกรด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับกำรลงทนุวิจัยและ
พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ของประเทศ 

  50.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในสาขายุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

คน 1,025  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทกัษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแก่บุคลำกรในสำขำยุทธศำสตร์ของประเทศ  

  50.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในสาขายุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

คน 1,025  

 กิจกรรมท่ี 1 : เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมช้ันสูงตามความต้องการในสาขายุทธศาสตร์
ของประเทศ 

  50.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในสาขายุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

คน 1,025  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผลติและพัฒนำก ำลังคนด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบรกิำร เพื่อขับเคล่ือน
อุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ของประเทศ 

  5.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่
สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลติและบริการ 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีจบโครงการมีคุณสมบัตติรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการทันทีท่ีเรียนจบ 

ร้อยละ 80  

 โครงกำรพัฒนำกลไกสนบัสนุนควำมสำมำรถด้ำนวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ (WiL) 

  5.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/
มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลติและบริการ 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีจบโครงการมี
คุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทันทีท่ีเรียนจบ 

ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 1 : ผลติและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ท่ีมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
และบริการ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์ของประเทศ 

  5.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่
สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลติและบริการ 

เรื่อง 1  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีจบโครงการมีคุณสมบัตติรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการทันทีท่ีเรียนจบ 

ร้อยละ 80  

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ) 

   73.4103 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   73.4103 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   73.4103 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  73.4103 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน

บุคลำกรภำครฐัเพื่อพัฒนำศกัยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  73.4103 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  73.4103 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร   73.4103 
 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   47.4528 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

   47.4528 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  47.4528 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  47.4528 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ  40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ใน
การก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ  

ร้อยละ 71  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ภำคกำรผลิต บรกิำร และภำคสังคม 
ชุมชน ไดร้ับกำรพัฒนำจำกนโยบำยส่งเสริมและสนับสนนุกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  47.4528 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาต ิ

เรื่อง 7  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละการน านโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติ 

ร้อยละ 80  

 ผลผลิตกำรจัดท ำและผลักดันข้อเสนอนโยบำย แผนและมำตรกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  47.4528 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ กลไก 
กฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติ 

เรื่อง 7  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการน านโยบาย แผน มาตรการ กลไก 
กฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เอื้อประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 1 : ศึกษา พัฒนา จัดท า ประสาน และผลักดันนโยบาย แผน
และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  47.4528 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาต ิ

เรื่อง 7  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละการน านโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติ 

ร้อยละ 80  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (แบบ สงป. 301) 

3. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 



                                 งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 164 

6. สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.) 
 

 6.1 วิสัยทัศน์ 
       ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นระบบ และมี
สมรรถนะสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 6.2 พันธกิจ 
                1) จัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิง ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ   
                2) สร้างเครือข่ายและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มี
เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล    
                3) บูรณาการในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระหว่าง
ประเทศ   
                4) พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อน าไปสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถภาคการ
ผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ภายในประเทศ    
                5) สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภค 
ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

6.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จ านวน 505.9013 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 222.9688 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 30.59 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 728.8701 ล้านบาท) 
จ าแนกได้ ดังนี้ 

6.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงท่ี 4-30 
 

ตำรำงท่ี 4-30 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 119.3492 23.59 
2. แผนงำนพื้นฐำน 93.2579 18.43 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 93.2579  
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 177.1669 35.02 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

177.1669  

4. แผนงำนบูรณำกำร 116.1273 22.96 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 53.0314  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
5.8374  

- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 57.2585  
รวม 505.9013 100.00 

ที่มำ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ปี 2562  
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6.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

จ านวน 505.9013 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของ
งบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงท่ี 4-31 และแผนภูมิที่ 4-16 
 

ตำรำงที่ 4-31 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนินงาน - - 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 505.9013 100.00 

- งบบุคลากร 119.3492 23.59 

- งบด าเนินงาน 111.8549 22.11 

- งบลงทุน 274.6972 54.30 

- งบเงินอุดหนุน - - 

- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 505.9013 100.00 
 

ที่มำ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-16 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ปี 2562 
 

งบบุคลากร 
23.59% 

งบด าเนินงาน 
22.11% 

งบลงทุน 
54.30% 

งบประมำณรวม 
505.9013 ล้ำนบำท 
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6.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพ่ือมาใช้จ่ายต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 82.0000 ล้านบาท ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-32 
 

ตำรำงที ่4-32 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 3 82.0000 328.0000 - - - 
1. โครงการพัฒนา

มาตรฐานการวัดเพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบราง 

3 82.0000 328.0000 - - - 

รวมท้ังสิ้น 3 82.0000 328.0000 - - - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานยุทธศาสตร์ – เป็นรายการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 

82.0000 ล้านบาท 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ปี 2562 
 

6.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
5 เป้าหมายการให้บริการ และ 1 ผลผลิต 18 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-33 และตำรำงที ่4-34 
 

ตำรำงท่ี 4-33 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 728.8701 505.9013 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวัดเพ่ือผลิตนวัตกรรม
บริกำรที่ตอบสนองควำมจ ำเป็นของประเทศท่ีสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้ประโยชน ์เพ่ือส่งเสริมศักยภำพ
ในกำรแข่งขันของประเทศสู่สำกล และสนับสนุนกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 

ล้ำนบำท 83.5000 93.2579 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากล 

รายการ 40 40 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลติและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 36 35 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการบริการวิเคราะห์
ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รายการ 4,700 4,800 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 30 30 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คน 1,600 1,700 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนนวัตกรรมด้านการวัด
ต้นแบบการวัดทีส่ร้างส าเรจ็/คูม่ือมาตรฐาน/จ านวนการ
น านวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการไดต้่อยอดเชิง
พาณิชย ์

รายการ 10 10 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มูลคา่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

ล้านบาท 200 250 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 6 6 

2. กำรน ำมำตรวิทยำไปใช้เพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรม
ศักยภำพ 

ล้ำนบำท 22.5637 53.0314 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม 

ราย 5 6 

3. กำรน ำมำตรวิทยำไปใช้เพ่ือส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม 

ล้ำนบำท 12.3640 5.8374 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไดร้ับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 10 15 

4. ภำคเอกชนและภำครัฐใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
ระบบกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงระบบคุณภำพ (National Quality 
Infrastructure : NQI) ในกำรยกระดับควำมสำมำรถ
ทำงเทคโนโลยีและกำรท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บริกำรให้ได้มำตรฐำนและมีศักยภำพ 

ล้ำนบำท 440.0000 57.2585 

- ตัวช้ีวัดเชิงคณุภาพ : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - 5 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากล 

รายการวดั 10 10 

5. พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงคุณภำพด้ำนมำตรวิทยำ 

ล้ำนบำท 56.8895 177.1669 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ (พัฒนามาตรฐานการวัด
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง) 

ร้อยละ - 80 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 113.5529 119.3492 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-34 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                     
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 728.8701 505.9013 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 113.5529 119.3492 
2. แผนงำนพื้นฐำน 83.5000 93.2579 

1. ผลผลิตการพัฒนาระบบมาตรวทิยา 83.5000 93.2579 
3. แผนงำนยุทธศำสตร์  31.5000 177.1669 

1. โครงการพัฒนามาตรฐานการวดัเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง  - 82.0000 
2. โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี  - 4.2989 
3. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ - 90.8680 
4. โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาด้านมติิเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

ทางระบบคุณภาพของประเทศ (NQI) 
20.0000 - 

5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบเครื่องก าเนิดการ
สั่นสะเทือน (Vibration Table) แบบ On-Site ที่ย่านความถี่ 100 Hz ถึง  
200 Hz 

3.0000 - 

6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบไมโครโฟนมาตรฐาน 
(Working Standard microphone) 

8.5000 - 

4. แผนงำนบูรณำกำร 500.3172 116.1273 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 22.5637 53.0314 
1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของ

อุตสาหกรรมศักยภาพยานยนตส์มยัใหม่ 
- 25.0570 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานการวดัสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตักิาร
ทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

3.0167 3.0960 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก  

2.3455 1.4450 

4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร 

- 0.9375 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้
ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา 

 1.1489 0.8314 
 

6. โครงการพัฒนาความสามารถผูป้ระกอบการไปสู่อตุสาหกรรมศักยภาพ  9.0199 5.0420 
7. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่

อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยมีาตรวิทยา 
 

6.0000 1.6617 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

8. โครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อน าไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 

- 14.9608 

9. โครงการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารและน้ าดืม่  1.0327 - 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจชุมชนและวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมสูส่ำกล 
12.3640  5.8374 

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 

12.3640  5.8374 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 440.0000 57.2585 
1. โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง  - 5.5309 
2. โครงการพัฒนามาตรฐานการวดัแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ าระดับปฐมภูมิ  - 3.6390 
3. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวเิคราะห์และทดสอบผลติภณัฑ์  - 12.9896 
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติเพื่อรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมยคุใหม ่
- 5.7900 

5. โครงการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินทางเทคนคิ  - 4.3090 
6. โครงการพัฒนามาตรฐานการวดัแห่งชาติด้านความเร็วลม - 25.0000 
7. โครงการพัฒนางานวิจัยทางด้านมาตรวิทยาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

และเป้าหมายของประเทศ 
1.3825 - 

8. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการวัดความยาวเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมและห้องปฏิบตัิการเครือข่าย 

1.7323 - 

9. โครงการพัฒนางานวิจัยทางด้านมาตรวิทยาเพื่อสรา้งและสะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 

9.8500 - 

10. โครงการจัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพส าหรับ
พัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 1) 

130.8100 - 

11. โครงการก่อสรา้งอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี 227.8420 - 
12. โครงการผลิตวสัดุอ้างอิงและพัฒนาหน่วยวัดทางด้านเคมีและชวีภาพ

เพื่อการบริการ 
4.5350 - 

13. โครงการก่อสรา้งอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี 
(ระยะที่ 2) 

21.0000 - 

14. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (National 
Quality Infrastructure: NQI) ของประเทศเพื่อเป็น NQI Hub ในระดับ
อาเซียนและรองรับไทยแลนด์ 4.0 

42.8482 - 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

25.3895 - 

1. โครงการพัฒนาระบบการวัดพลังงานไฟฟ้าและคณุภาพไฟฟ้าเพือ่
สนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ 

22.5900 - 

2. โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีใช้พลังงานสูง 

2.7995 - 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ปี 2562 
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ทั้งนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี
แสดงตามแผนภูมิที่ 4-17 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ /
ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-18 
 

แผนภูมิที่ 4-17 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ 
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 

 

 
ที่มำ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-18 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ              
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 119.3492 ล้านบาท 

ที่มำ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ปี 2562 
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1. ผลผลิตการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง  

3. โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี  

4. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ 

5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ 

6. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตฯ 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก  

8. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา 

10. โครงการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ 

11. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0ฯ 

12. โครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

13. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สู่อุตสาหกรรม 4.0ฯ 

14. โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง  

15. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ าระดับปฐมภูมิ  

16. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์  

17. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ 

18. โครงการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินทางเทคนิค  

19. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านความเร็วลม 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
386.5521 ล้านบาท 



งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                             171 

6.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมีรายละเอียด
แสดงตามตำรำงท่ี 4-35 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 4-35 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 

มว. 
13 505.9013 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   505.9013 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมศักยภำพ 

   53.0314 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

   36.4089 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   36.4089 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

  36.4089 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต

นวัตกรรม 
ผลงาน 58  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีนวัตกรรม กิจการ 55  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรน ำมำตรวิทยำไปใช้เพื่อ

ส่งเสริมอุตสำหกรรมศักยภำพ 
  36.4089 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 6  

 โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรวัดเพื่อเพิ่มควำมเข้มแข็งของ
อุตสำหกรรมศักยภำพยำนยนต์สมัยใหม ่

  25.0570 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มผลติภัณฑ์
ยางและพลาสติก 

รายการ 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่ม
เครื่องยนต์ตัวถังและช้ินส่วนยานยนต์ 

รายการ 17  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มผลติภัณฑ์
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

รายการ 2  

 กิจกรรมท่ี 1 :  พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ส าหรับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก กลุ่มเครื่องยนต์ตัวถังและช้ินส่วน     ยาน
ยนต์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

  25.0570 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มผลติภัณฑ์ยางและ
พลาสติก 

รายการ 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มเครื่องยนต์ตัวถังและ
ช้ินส่วนยานยนต์ 

รายการ 17  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มผลติภัณฑ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

รายการ 2  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวัดสู่กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัตกิำร
ทดสอบอำหำรเพื่อคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

  3.0960 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการเปิดให้บริการการวัดด้านเคมีใน
ตัวอย่างอาหาร 

รายการ 4  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารในประเทศ 
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านการวัด 

ห้องปฏิบัติ
การ 

30  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

รายการ 4  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือ
ทดสอบความช านาญในประเทศ 

โปรโตคอล 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการร่วมการเปรียบเทียบผลการวัดใน
ระดับนานาชาติ เพื่อแสดงความสามารถของห้องปฏิบัติการของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย) 

รายการ 2  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารทั้งในและต่างประเทศ 

บทความ 3  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้อง
ปฏิบัติทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

  3.0960 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการเปิดให้บริการการวัดด้านเคมีในตัวอย่างอาหาร รายการ 4  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารในประเทศ ที่ได้รับ

การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านการวัด 
ห้องปฏิบัติ

การ 
30  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

รายการ 4  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความ
ช านาญในประเทศ 

โปรโตคอล 5  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการร่วมการเปรียบเทียบผลการวัดในระดับ
นานาชาติ เพื่อแสดงความสามารถของห้องปฏิบัติการของสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย) 

รายการ 2  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งใน
และต่างประเทศ 

บทความ 3  

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำหำรฮำลำลเพื่อรองรับกำรเปน็ศนูย์กลำง
อุตสำหกรรมอำหำรฮำลำลโลก  

  1.4450 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐานการวัดที่ได้รับการพัฒนาใหม่ รายการวัด 2  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการพัฒนา รายการ 1  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโปรแกรมทดสอบความช านาญ โปนแกรม 1  
 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารสู่

มาตรฐานฮาลาลสากลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลโลก 

  1.4450 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนมาตรฐานการวัดที่ได้รับการพัฒนาใหม่ รายการวัด 2  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการพัฒนา รายการ 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนโปรแกรมทดสอบความช านาญ โปนแกรม 1  
 โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรวัดเพื่อสนับสนนุอุตสำหกรรม

แปรรปูอำหำร 
  0.9375 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต
นวัตกรรม 

ผลงาน 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐานการผลติและผลิตภัณฑ์ 
(Standardization) 

มาตรฐาน 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

  0.9375 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขตนวัตกรรม ผลงาน 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Standardization) 

 
มาตรฐาน 1  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตอำหำรแปรรูปและข้ำวหอมมะลิไทย
ให้ปลอดภัยด้วยมำตรวิทยำ 

  0.8314 
 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 

ราย 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า 

ราย 2  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : วัสดุอ้างอิงรับรองช่วงความช้ืนตั้งแต่ (10 ถึง 
18) %MC ที่ความไม่แน่นอน < 1%MC 

ระดับ
ความช้ืน 

14-18%  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเครื่องมือวัด     (100 
คน) 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ประเมินโครงการจัดตั้งเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการวัดความช้ืน
ในข้าวหอมมะลิผ่านเกณฑ์ประเมิน (100 คน) 

ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูปและข้าวหอม
มะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา 

  0.8314 
 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 

ราย 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า 

ราย 2  

 ตัวช้ีวัด : วัสดุอ้างอิงรับรองช่วงความช้ืนตั้งแต่ (10 ถึง 18) %MC ที่
ความไม่แน่นอน < 1%MC 

ระดับ
ความช้ืน 

14-18%  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเครื่องมือวัด (100 คน) 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน
โครงการจัดตั้งเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการวัดความช้ืนในข้าว
หอมมะลิผ่านเกณฑ์ประเมิน (100 คน) 

ร้อยละ 80  

 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรไปสู่อุตสำหกรรมศักยภำพ   5.0420 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา รายการ 1  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานประกอบการที่ใช้บริการสอบเทียบ

แบบ  On-site 
ราย 10  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบการวัด ระบบ 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งของการจัดอบรม/สัมมนา ครั้ง 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา คน 50  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาความสามารถด้านการวัดไฟฟ้าแรงสูงแบบ 
On-site เพื่ออุตสาหกรรมผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 

  5.0420 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา รายการ 1  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบการที่ใช้บริการสอบเทียบแบบ  On-
site 

ราย 10  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบการวัด ระบบ 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนครั้งของการจัดอบรม/สัมมนา ครั้ง 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา 

 
คน 50  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีผลติภาพการผลิต
และผลติภาพแรงงาน
เพิ่มขึ้น/ สถานประกอบการ
ที่ได้มาตรฐานใน

   16.6225 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

อุตสาหกรรมศักยภาพ 
เพิ่มขึ้นฯ 
 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   16.6225 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
  16.6225 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต

นวัตกรรม 
ผลงาน 58  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีนวัตกรรม กิจการ 55  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรน ำมำตรวิทยำไปใช้เพื่อ

ส่งเสริมอุตสำหกรรมศักยภำพ 
  16.6225 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 6  
 โครงกำรยกระดับศกัยภำพอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์สู่

อุตสำหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมำตรวิทยำ 
  1.6617 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ราย 100  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ราย 5  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนนวัตกรรมต้นแบบ ชุด 1  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับ

ผู้ประกอบการ 
ครั้ง 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : ยกระดับศักยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยาน
ยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา  

  1.6617 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ราย 100  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ราย 5  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนนวัตกรรมต้นแบบ ชุด 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ ครั้ง 1  
 โครงกำรเพิ่มศกัยภำพฝีมือแรงงำนด้วยเทคโนโลยีมำตรวิทยำเพื่อน ำไปสู่

อุตสำหกรรม 4.0 
  14.9608 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ ราย 100  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 1 : เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อ
น าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

  14.9608 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ ราย 100  
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  
แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

   5.8374 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

   5.8374 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  5.8374 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  5.8374 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 23 : 10,000  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 2,766,482  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน 
การแข่งขัน 

ราย 965  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 48  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรน ำมำตรวิทยำไปใช้เพื่อ
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

  5.8374 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 20  

 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SME) 
สู่อุตสำหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมำตรวิทยำ 

  5.8374 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ราย 350  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ราย 20  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับ

ผู้ประกอบการ 
ครั้ง 2  

 กิจกรรมท่ี 1 : การปรับปรุงผลติภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวทิยา 

  5.8374 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ราย 350  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ราย 20  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ ครั้ง 2  
แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   57.2585 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ 

   57.2585 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขนำดใหญ ่และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  57.2585 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  57.2585 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  4  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบ งานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 6,442  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ห้อง 6  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 80  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ภำคเอกชนและภำครัฐใช้
ประโยชน์จำกกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงระบบคุณภำพ (National Quality 
Infrastructure : NQI) ในกำรยกระดับควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
และกำรท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบรกิำรให้ได้มำตรฐำน
และมีศักยภำพ 

  57.2585 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและ
รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการวัด 20  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรพัฒนำนำฬิกำอะตอมเชงิแสง   5.5309 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ระบบนวัตกรรมการถ่ายภาพไอออน และระบบ

นวัตกรรมการรักษาเสถียรภาพของความถี่มาตรฐาน 
ระบบ 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ระบบนวัตกรรมต้นแบบการรักษาเสถียรภาพ
ของ Ultra-High Stability Clock Laser 

ระบบ 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุ 
Ytterbium 

  5.5309 

 ตัวช้ีวัด : ระบบนวัตกรรมการถ่ายภาพไอออน และระบบนวัตกรรม
การรักษาเสถียรภาพของความถี่มาตรฐาน 

ระบบ 1  

 ตัวช้ีวัด : ระบบนวัตกรรมต้นแบบการรักษาเสถียรภาพของ Ultra-
High Stability Clock Laser 

ระบบ 1  

 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวัดแรงดนัไฟฟ้ำควำมถี่ต่ ำระดับปฐมภูมิ   3.6390 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ระบบมาตรฐานปฐมภูมิแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

แบบก าหนดค่าได้เพื่อน าไปเป็นระบบฐานให้แก่มาตรฐานปฐมภูมิ
ด้านแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ า 

ระบบ 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมงานวิจัยร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาช้ัน
น าของโลก 

กิจกรรม 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : ติดตั้งและสถาปนาระบบการวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
โจเซฟสัน (Josephson effect) เป็นมาตรฐานปฐมภูมิการวัดทางด้าน
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของประเทศ 

  3.6390 

 ตัวช้ีวัด : ระบบมาตรฐานปฐมภูมิแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบ
ก าหนดค่าได้เพื่อน าไปเป็นระบบฐานให้แก่มาตรฐานปฐมภูมิด้าน
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ า 

ระบบ 1  

 ตัวช้ีวัด : กิจกรรมงานวิจัยร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาช้ันน าของโลก กิจกรรม 1  
 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรวัดด้ำนมิติเพื่อรองรับกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมยุคใหม ่
  5.7900 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบวัดความหนาของแผ่นเวเฟอร์ ระบบ 1  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนช้ินงานมาตรฐาน Contour Specimen ช้ินงาน 1  
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติที่หลากหลายและมี

ความแม่นย าสูงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ 
  5.7900 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบวัดความหนาของแผ่นเวเฟอร์ ระบบ 1  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนช้ินงานมาตรฐาน Contour Specimen ช้ินงาน 1  
 โครงกำรจัดตัง้ห้องปฏิบัตกิำรวิเครำะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์    12.9896 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการพัฒนามาตรฐานการวัด วิเคราะห์และ
ทดสอบ 

ผลิตภัณฑ ์ 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบริการวิเคราะห์และทดสอบ รายการวัด 20  
 กิจกรรมท่ี 1 : จัดตั้งห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่

มีมาตรฐานและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่ีพัฒนา
อย่างรวดเร็ว 

  12.9896 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการพัฒนามาตรฐานการวัด วิเคราะห์และทดสอบ ผลิตภัณฑ ์ 5  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบริการวิเคราะห์และทดสอบ รายการวัด 20  
 โครงกำรพัฒนำคู่มือกำรตรวจประเมนิทำงเทคนคิ   4.3090 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนคู่มือการปฏิบัติที่ดีส าหรับการทวนสอบ 
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

ฉบับ 4  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
NQI 

กิจกรรม 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ตรวจประเมินทางเทคนิค (Technical 
Assessor) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

คน 100  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ 

คน 500  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการน าไปพัฒนาต่อยอด 

หลักสตูร 5  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนากระบวนการในระบบการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (NQI) ของ
ประเทศ 

  4.3090 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนคู่มือการปฏิบัติที่ดีส าหรบัการทวนสอบ ทดสอบ สอบ
เทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ฉบับ 4  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน NQI กิจกรรม 5  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ตรวจประเมินทางเทคนิค (Technical Assessor) 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
คน 100  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ 

คน 500  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการน าไปพัฒนาต่อยอด 

หลักสตูร 5  

 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวัดแหง่ชำติด้ำนควำมเร็วลม   25.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนมาตรฐานระบบการวัดความเร็วลม ระบบ 1  
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนามาตรฐานการวัด การทดลองเครื่องมือวัดและ

ระบบการวัดความเร็วลม 
  25.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนมาตรฐานระบบการวัดความเร็วลม ระบบ 1  
แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   177.1669 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การ
เป็นสังคมที่อยู่บนเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และมีการ
ส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 

   177.1669 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขนำดใหญ ่และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  177.1669 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  177.1669 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  4  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบ งานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 6,442  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ห้อง 6  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 80  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และ
ใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพด้ำนมำตรวิทยำ 

  177.1669 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 
(พัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง) 

ร้อยละ 25  

 โครงกำรจัดหำอุปกรณ์เครื่องมือมำตรฐำนทำงเคมีและชีวภำพ   90.8680 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ
ส าหรับพัฒนาวิธีการวัด 

  90.8680 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100  
 โครงกำรปรับปรงุอำคำรพัฒนำวัสดุอ้ำงอิงรบัรองด้ำนเคมี   4.2989 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100  
 กิจกรรมท่ี 1 : ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประกอบอาคารของอาคารพัฒนา

วัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี 
  4.2989 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100  
 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวัดเพ่ือรองรับกำรพัฒนำระบบรำง   82.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างอาคาร

พัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 
ร้อยละ 20  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 MN และ
ระบบประกอบอาคารที่จ าเป็น 

ร้อยละ 20  

 กิจกรรมท่ี 1 : ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบ ารุงรักษาระบบการ
ขนส่งทางราง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

  82.0000 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนามาตรฐาน
การวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 

ร้อยละ 20  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 MN และระบบประกอบ
อาคารที่จ าเป็น 

ร้อยละ 20  

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   119.3492 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   119.3492 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   119.3492 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  119.3492 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน

บุคลำกรภำครฐัเพื่อพัฒนำศกัยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  119.3492 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  119.3492 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยา   119.3492 
 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   93.2579 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   93.2579 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขนำดใหญ ่และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  93.2579 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  93.2579 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  4  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบ งานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 6,442  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ห้อง 6  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 80  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
วัดเพื่อผลิตนวัตกรรมบริกำรที่ตอบสนองควำมจ ำเป็นของประเทศที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใชป้ระโยชน์ เพื่อส่งเสริมศกัยภำพ
ในกำรแข่งขันของประเทศสู่สำกลและสนับสนนุกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน 

  93.2579 

 ตวัช้ีวัด : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 40  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายการ 4,800  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 30  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 1,700  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 6  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 35  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดที่สร้างส าเร็จ/
คู่มือมาตรฐาน/จ านวนการน านวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ
ได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

รายการ 10  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 250  

 ผลผลิตกำรพัฒนำระบบมำตรวิทยำ   93.2579 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการ
พัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและ
เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 

รายการวัด 40  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
และให้ค าปรึกษาด้านมาตรวิทยา 

รายการ 4,800  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา คน 1,700  

 กิจกรรมท่ี 1 : สร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ   27.1971 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้

เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ 

รายการวัด 40  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถให้บริการลูกค้าได้ 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 100  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ร้อยละ 94  

 กิจกรรมท่ี 2 : สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา   64.5608 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและให้
ค าปรึกษาด้านมาตรวิทยา 

รายการ 4,800  

 กิจกรรมท่ี 3 : สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม   1.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา คน 1,800  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (แบบ สงป. 301) 

3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ปี 2562 
 
 
 

 
 

7. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) (สทอภ.) 
 

7.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรแห่งคุณค่าในการน าส่งภูมิสารสนเทศอัจริยะ ภายในปี 2563 

 

7.2 พันธกิจ 
1) ขับเคลื่อนนโยบายประเทศด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
2) สร้างคุณค่าจากระบบและบริการภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม 
3) สร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามห่วงโซ่คุณค่า 
4) พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

        5) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ 
6) วิจัย พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาระบบดาวเทียม

ส ารวจของประเทศ 
7) พัฒนา สทอภ. ให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization)  

 

7.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,343.4254 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 466.0394 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.76 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 1,809.4648 ล้านบาท) จ าแนกได้ ดังนี้ 

7.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงท่ี 4-36 
 

ค. สำระส ำคัญงบประมำณขององค์กำรมหำชน 
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ตำรำงท่ี 4-36 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนพัฒนำ     
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 160.3064 11.93 
2. แผนงำนพื้นฐำน 210.4402 15.67 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 210.4402  
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 857.6500 63.84 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

857.6500  

4. แผนงำนบูรณำกำร 115.0288 8.56 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์ 63.4802  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 4.7100  
- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 46.8386  

รวม 1,343.4254 100.00 

ที่มำ : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ, ปี 2562 
  

7.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ จ านวน 1,343.4254 ล้านบาท ได้จัดสรรเพื่อด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่าย
ที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-37 และแผนภูมิที่ 4-19 
 

ตำรำงที ่4-37 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนินงาน - - 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 1,343.4254 100.00 

- งบบุคลากร 160.3064 11.93 

- งบด าเนินงาน 279.3248 20.79 

- งบลงทุน 903.7942 67.28 

- งบเงินอุดหนุน - - 

- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 1,343.4254 100.00 

ที่มำ : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-19 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ, ปี 2562 

 
7.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/

โครงกำร 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

เพ่ือมาใช้จ่ายต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 823.9150 ล้านบาท 
ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-38 
 

ตำรำงที ่4-38 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนพื้นฐำน 1 38.6000 - - - - 
1. ผลผลิตการบริการ

ข้อมูลดาวเทียมและภูมิ
สารสนเทศ 

1 38.6000 - - - - 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 3 785.3150 1,945.7000 2,130.4250 364.2500  
1. โครงการระบบ

ดาวเทียมส ารวจเพื่อการ
พัฒนา (THEOS-2) 

3 785.3150 1,945.7000 2,130.4250 364.2500  

รวมท้ังสิ้น 4 823.9150 1,945.7000 2,130.4250 364.2500 - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานพื้นฐาน – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน       

1 รายการ เป็นเงิน 38.6000 ล้านบาท  

งบบุคลากร 
11.93% 

งบด าเนินงาน 
20.79% 

งบลงทุน 
67.28% 

งบประมำณรวม 
1,343.4254 ล้ำนบำท 
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2. แผนงานยุทธศาสตร์ – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน  
1 รายการ เป็นเงิน 2.8900 ล้านบาท และเป็นรายการที่ต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 2 
รายการ เป็นเงิน 782.4250 ล้านบาท  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, ปี 2562 
 

7.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
5 เป้าหมายการให้บริการ และ 3 ผลผลิต 9 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-39 และตำรำงที ่4-40 
 

ตำรำงท่ี 4-39 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 1,809.4648 1,343.4254 

1. เร่งรัดกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทุกระดับ 

ล้ำนบำท 40.0823 42.4097 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหลกัสูตรด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรในทุกระดบั 

หลักสตูร 15 15 

2. มีผู้ประกอบกำร และอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพกำรผลิต
ที่เป็นมำตรฐำน และสำมำรถยกระดับควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันเข้ำอุตสำหกรรมอวกำศและที่เกี่ยวเนื่องได้ 

ล้ำนบำท 48.6270 4.7100 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีผลติภณัฑน์วัตกรรมโดยข้อมูล
เชิงต าแหน่งท่ีมีความแม่นย าสูง (เทคโนโลยี GNSS) 

ผลิตภณัฑ ์ - 10 

3. มีงำนวิจัย นวัตกรรมจำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและสนับสนุนกำรยกระดับ
อุตสำหกรรมอวกำศและอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องของ
ประเทศ 

ล้ำนบำท 93.7865 110.3188 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นและน าไปสู่การต่อยอดดา้นธุรกิจ และการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 

เรื่อง 5 5 

4. สร้ำงคุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจำก
กำรใช้เทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศ 

ล้ำนบำท 312.0295 213.0305 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

ล้านบาท 600 800 

5. ขับเคลื่อนกำรรังสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบำยปฏิบัติ   
ได้จริง (Actionable Intelligence Policy – AIP) ที่
สอดคล้องกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 

ล้ำนบำท 1,154.7780 812.6500 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบเพื่อส าหรับการวาง
แผนการตดัสินใจในระดับนโยบาย 
 

ระบบ 3 4 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 160.1615 160.3064 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-40 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                     
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 1,809.4648 1,343.4254 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 160.1615 160.3064 
2. แผนงำนพื้นฐำน 295.1218 210.4402 

1. ผลผลิตการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ 40.0823 42.4097 
2. ผลผลิตการบริการข้อมูลดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ 168.8794 130.1757 
3. ผลผลิตการจัดท าและพัฒนาภมูิสารสนเทศ 86.1601 37.8548 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์  1,199.7780 857.6500 
1. โครงการระบบดาวเทยีมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 1,129.2000 792.6500 
2. โครงการระบบและบริการภูมสิารสนเทศกลางของประเทศ 23.0000 23.0000 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติ ด้วยการบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่
แบบองค์รวม 

22.0000 22.0000 

4. โครงการพัฒนาระบบการตัดสนิใจและบรหิารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมใน
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

25.5780 20.0000 

4. แผนงำนบูรณำกำร 154.4035 115.0288 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิติกส ์ 48.3260 63.4802 
1. โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมสิารสนเทศเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยในการ

เดินอากาศ 
48.3260 63.4802 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 42.9270 4.7100 
1. โครงการส่งเสรมิการใช้งานภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมดิจิทลัด้วยข้อมลูเชิงต าแหนง่ความละเอยีดสูง 
- 4.7100 

2. โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิารเทคโนโลยดีาวเทียมเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ 

22.9270 - 

3. โครงการส่งเสรมิการใช้งานภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมดิจิทลัด้านการเกษตร 

20.0000 - 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 45.4605 46.8386 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและ   

การบิน 
- 14.0640 

2. โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ - 12.3000 
3. โครงการพัฒนาดาวเทยีมวิจัยอวกาศ - 20.4746 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

4. โครงการโปรแกรมบรูณาการวจิัยวิทยาศาสตร์อวกาศ และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศและการบิน 

13.1285 - 

5. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภณัฑ์ (Aerospace)  32.3320 - 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 5.7000 - 

1. โครงการพัฒนากลุม่เครือข่ายคลัสเตอร์ ด้าน Aerospace เพื่อสรา้ง
ศักยภาพใน Global Value Chain 

5.7000 - 

แผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ 

11.9900 - 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรยี์ 11.9900 - 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, ปี 2562 
 

ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
อัตราที่เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-20 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์/ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-21 
 

แผนภูมิที่ 4-20 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

 

 
ที่มำ : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-21 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนพัฒนำ  
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 160.3064 ล้านบาท 

ที่มำ : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ, ปี 2562 

 

7.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ   
1 รายการ ดังมีรายละเอียดแสดงตามตำรำงท่ี 4-41 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4-41 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 
สทอภ. 

5 1,343.4254 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   1,343.4254 

แผนงำนบรูณำกำร
พัฒนำด้ำนคมนำคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 

   63.4802 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งมี
ความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สามารถ
เช่ือมโยงทั่วถึงทั่งภายใน
ประทเศและต่างประเทศ 
 

   63.4802 

3.58 

11.00 

3.20 
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1.69 
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0.40 

1.19 

1.04 

1.73 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 

1. ผลผลติการพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

2. ผลผลติการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 

3. ผลผลติการจดัท าและพัฒนาภูมิสารสนเทศ 

4. โครงการระบบดาวเทยีมส ารวจเพื่อการพฒันา (THEOS-2) 

5. โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม เกษตรเชงิพื้นที่และ
ภัยพิบตัิฯ 

7. โครงการพฒันาระบบการตดัสินใจและบริหารเชงิพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

8. โครงการพฒันาเคร่ืองมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการเดินอากาศ 

9. โครงการสง่เสริมการใชง้านภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยข้อมูลเชงิ
ต าแหน่งความละเอียดสูง 

10. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน 

11. โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ 

12. โครงการพฒันาดาวเทยีมวิจัยอวกาศ 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
1,183.1190 ล้านบาท 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  63.4802 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรมและบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  63.4802 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์
ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ 

ร้อยละ 71  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : มงีำนวิจัยนวัตกรรมจำก
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ เพือ่สร้ำงคุณค่ำและสนับสนนุ
กำรยกระดบัอุตสำหกรรมอวกำศและอตุสำหกรรมเกี่ยวเนื่องของ
ประเทศ 

  63.4802 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ท่ีพฒันาขึ้นและน าไปสู่การต่อ
ยอดด้านธุรกิจ และการขับเคลื่อนนโยบาย 

เรื่อง 5  

 โครงกำรพัฒนำเครื่องมือภูมิสำรสนเทศเพื่อเพ่ิมควำมปลอดภัยในกำร
เดินอำกำศ 

  63.4802 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีข้อมูลภูมิสารสนเทศส าหรับการคมนาคมทาง
อากาศ ตามมาตรฐาน ICAO ส าหรับสนามบิน 

สนามบิน 3  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 

  63.4802 

 ตัวช้ีวัด : มีข้อมูลภูมสิารสนเทศส าหรับการคมนาคมทางอากาศตาม
มาตรฐาน ICAO ส าหรับสนามบิน 

สนามบิน 3  

แผนงำนบรูณำกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 

   4.7100 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่
การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Transformation) ในทุก
ภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 

   4.7100 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  4.7100 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรมและบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  4.7100 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์
ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ 

ร้อยละ 71  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : มีผูป้ระกอบกำร และ
อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพกำรผลิตทีเ่ป็นมำตรฐำน และสำมำรถ
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันเขำ้อุตสำหกรรมอวกำศและที่
เกี่ยวเนื่องได ้

  4.7100 

 ตัวช้ีวัด : มีผลติภัณฑ์นวัตกรรมโดยข้อมูลเชิงต าแหน่งท่ีมีความ
แม่นย าสูง (เทคโนโลยี GNSS) 

ผลิตภัณฑ ์ 10  

 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้งำนภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลด้วยข้อมูลเชิงต ำแหน่งควำมละเอียดสูง 

  4.7100 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยข้อมูลเชิงต าแหน่งท่ีมี
ความแม่นย าสูง (เทคโนโลยี GNSS) 

ผลิตภัณฑ ์ 10  

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

  4.7100 

 ตัวช้ีวัด : มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยข้อมูลเชิงต าแหน่งท่ีมีความ
แม่นย าสูง (เทคโนโลยี GNSS) 

ผลิตภัณฑ ์ 10  

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   46.8386 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ 

   46.8386 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  46.8386 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรมและบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  46.8386 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์   

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ 
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์
ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ 

ร้อยละ 71  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : มงีำนวิจัย นวัตกรรมจำก
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ เพือ่สร้ำงคุณค่ำและสนับสนนุ
กำรยกระดบัอุตสำหกรรมอวกำศและอตุสำหกรรมเกี่ยวเนื่องของ
ประเทศ 

  46.8386 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ท่ีพฒันาขึ้นและน าไปสู่การ 
ต่อยอดด้านธุรกิจ และการขับเคลื่อนนโยบาย 

เรื่อง 5  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรมอวกำศและ  
กำรบนิ  

  14.0640 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอด
หรือน าไปใช้สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม 

โครงการ 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศและการบิน   14.0640 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดหรือน าไปใช้

สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม 
โครงการ 1  

 โครงกำรวิจัยวิทยำศำสตร์อวกำศ   12.3000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงการทดลองใน
สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ าหรือในอวกาศ ที่สามารถยกระดับสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ข้อเสนอ 5  

 กิจกรรมท่ี 1 : วิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการส ารวจ   12.3000 
 ตัวช้ีวัด : ข้อเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงการทดลองในสภาวะแรง

โน้มถ่วงต่ าหรือในอวกาศ ที่สามารถยกระดับสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ข้อเสนอ 5  

 โครงกำรพัฒนำดำวเทียมวิจัยอวกำศ   20.4746 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาดาวเทียม
ขนาดเล็ก 

ร้อยละ 30  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ   20.4746 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก ร้อยละ 30  
แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   857.6500 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพฯ  

   857.6500 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขนำดใหญ ่และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  792.6500 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  792.6500 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ห้อง 6  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ขบัเคล่ือนกำรรงัสรรค์นวัตกรรม
เชิงนโยบำยปฎิบัติได้จริง (Actionable Intelligence Policy-AIP) 
ที่สอดคล้องกำรพัฒนำท่ียัง่ยืน 

  792.6500 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบเพื่อส าหรับการวางแผนการตัดสินใจในระดับ
นโยบาย 

ระบบ 4  

 โครงกำรระบบดำวเทียมส ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2)          792.6500 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
ดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา 

ร้อยละ 40  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา   792.6500 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อ

การพัฒนา 
ร้อยละ 40  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  65.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม 

  65.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ระบบ 5  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงคุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

  45.0000 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ล้านบาท 800  
 โครงกำรระบบและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ    23.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนจังหวัดที่มีช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศที่

ถูกต้องตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 
จังหวัด 20  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ
กลาง 

  23.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนจังหวัดที่มีช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 

จังหวัด 20  

 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
ส่ิงแวดล้อม เกษตรเชงิพื้นที่ และภัยพิบตัิ ด้วยกำรบูรณำกำรเครือ่งมือ
เชิงพื้นที่แบบองคร์วม 

  22.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชน พื้นที่ที่น า Solution / 
Application ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นท่ีชุมชน 

พื้นท่ี 10  

 กิจกรรมท่ี 1 : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  22.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน พื้นที่ท่ีน า Solution / Application ไปใช้
ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นท่ี ชุมชน 

พื้นท่ี 10  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ขบัเคล่ือนกำรรงัสรรค์นวัตกรรม
เชิงนโยบำยปฎิบัติได้จริง (Actionable Intelligence Policy-AIP) 
ที่สอดคล้องกำรพัฒนำท่ียัง่ยืน 

  20.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบเพื่อส าหรับการวางแผนการตัดสินใจในระดับ
นโยบาย 

ระบบ 4  

 โครงกำรพัฒนำระบบกำรตัดสินใจและบริหำรเชงิพื้นที่แบบองค์รวมใน
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 

  20.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหน่วยงานระดับจังหวัด/พื้นท่ี/ท้องถ่ิน ที่
ใช้งานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ผ่านระบบการตัดสินใจและบริหารเชิง
พื้นท่ีแบบองค์รวม 

หน่วยงาน 3  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาระบบการตดัสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบ
องค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

  20.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนหน่วยงานระดับจังหวัด/พื้นท่ี/ท้องถ่ิน ที่ใช้งาน
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ผ่านระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่
แบบองค์รวม 

หน่วยงาน 3  

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   160.3064 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   160.3064 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   160.3064 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  160.3064 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน

บุคลำกรภำครฐัเพื่อพัฒนำศกัยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  160.3064 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  160.3064 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
  160.3064 

 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   210.4402 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   210.4402 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  42.4097 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  42.4097 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 23:10,000  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน วทน. คน 5,089,200  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนักวิจัยท่ีมีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 48  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนหลักสูตรด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนาและสามารถ
มอบปริญญาบัตร 

หลักสตูร 4  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมของประเทศ 

ร้อยละ 83  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เร่งรัดกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศใหม้ีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทุก
ระดับ 

  42.4097 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ 

หลักสตูร 15  

 ผลผลิตกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ            42.4097 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ 

หลักสตูร 15  

 กิจกรรมท่ี 1 : การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ            42.4097 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ 
หลักสตูร 15  

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  168.0305 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรมและบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  168.0305 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์   

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ 
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์
ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ 

ร้อยละ 71  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงคุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

  168.0305 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ล้านบาท 800  
 ผลผลิตกำรบริกำรข้อมูลดำวเทียมและภมูิสำรสนเทศ           130.1757  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
เรื่อง 500  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณภาพ
ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ความสามารถในให้การบริการได้ตรงตามก าหนด
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม
และภูมิสารสนเทศ 

  38.6000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

เรื่อง 50  

 กิจกรรมท่ี 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ   91.5757 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 
เรื่อง 450  

 ผลผลิตกำรจัดท ำและพัฒนำภูมิสำรสนเทศ            37.8548  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเรื่องด้านการจัดท าฐานข้อมูล พัฒนา 

และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 
เรื่อง 25  

 กิจกรรมท่ี 1 : การจัดท าฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ   13.8548 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องด้านการจัดท าฐานข้อมูล พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 
เรื่อง 20  

 กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาภูมิสารสนเทศเพิ่มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

  24.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องด้านการจัดท าฐานข้อมูล พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

เรื่อง 5  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (แบบ สงป. 301) 

3. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, ปี 2562 
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8. สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทน.) 
 

8.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันชั้นน าในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ปัญหาของประเทศ 

 

8.2 พันธกิจ 
1) วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้  
2) ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี  
3) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์

นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
4) วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความ

ปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

8.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จ านวน 840.2698 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 154.6033 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.55 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 685.6665 ล้านบาท) 
จ าแนกได้ ดังนี้ 

8.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงท่ี 4-42 
 

ตำรำงท่ี 4-42 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ  
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 163.5762 19.47 
2. แผนงำนพื้นฐำน 219.3632 26.10 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 219.3632  
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 393.7353 46.86 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

393.7353  

4. แผนงำนบูรณำกำร 63.5951 7.57 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
1.6415  

- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 61.9536  
รวม 840.2698 100.00 

ที่มำ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ปี 2562 
  

8.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ จ านวน 840.2698 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมี
สัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-43 และแผนภูมิที่ 4-22 
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ตำรำงที ่4-43 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนินงาน - - 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 840.2698 100.00 

- งบบุคลากร 163.5762 19.47 

- งบด าเนินงาน 181.2129 21.56 

- งบลงทุน 495.4807 58.97 

- งบเงินอุดหนุน - - 

- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 840.2698 100.00 

ที่มำ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-22 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 

8.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพ่ือมาใช้จ่าย
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 331.0306 ล้านบาท ดังแสดงตาม
ตำรำงท่ี 4-44 

งบบุคลากร 
19.47% 

งบด าเนินงาน 
21.56% 

งบลงทุน 
58.97% 

งบประมำณรวม 
840.2698 ล้ำนบำท 
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ตำรำงที ่4-44 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 2 331.0306 189.9920 169.0536 - 177.1000 
1. โครงการเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันของประเทศใน
การผลิตผลิตภณัฑ์ด้าน
การแพทย์ อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยี
นิวเคลียร ์

1 166.7544 189.9920 169.0536 - 177.1000 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การฉายรังสีผลิตผล
การเกษตรเพื่อการส่งออก
ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค 

1 164.2762 - - - - 

รวมท้ังสิ้น 2 331.0306 189.9920 169.0536 - 177.1000 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานยุทธศาสตร์ – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน  

2 รายการ เป็นเงิน 331.0306 ล้านบาท  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 

8.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
10 เป้าหมายการให้บริการ และ 3 ผลผลิต 8 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-45 และตำรำงที ่4-46 
 

ตำรำงท่ี 4-45 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 685.6665 840.2698 

1. ผลงำนวิจัยพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมและกำรแข่งขนั
ของภำคกำรผลิตและบริกำรของประเทศ 

ล้ำนบำท 30.0761 23.9984 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอจดทะเบียน 

เรื่อง 4 4 

2. บริกำรด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพ่ือสนับสนุนกำร
พัฒนำประเทศด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม กำรแพทย์ 
และอื่นๆ 
 

ล้ำนบำท 198.7220 393.7353 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ร้อยละ 100 100 

3. ผลงำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียร์
สำมำรถน ำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภำคกำรผลิต 
บริกำรและชุมชน 

ล้ำนบำท 36.1798 15.2711 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้า
ไปช่วยพัฒนา 

ร้อยละ 4 2 

4. ภำคกำรผลิต บริกำรและชุมชนใช้ประโยชนจ์ำก
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในกำรยกระดับ
คุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำน 

ล้ำนบำท 210.8919 185.9204 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน ์

ล้านบาท 1,300 1,400 

5. ก ำลังคนทำงด้ำนเทคโนโลยีนวิเคลียร์ที่ได้รับกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ โดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
และฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรวิจัย 
พัฒนำและนวัตกรรม หรือกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ได้ 

ล้ำนบำท 9.1236 9.4444 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คน 6,600 6,800 

6. กำรน ำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้เพ่ือส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ล้ำนบำท 6.0500 1.6415 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไดร้ับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 45 55 

7. ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่มีควำมสะดวกทันสมัยใน
กำรเข้ำถึงข้อมลูที่เป็นประโยชน ์

ล้ำนบำท 1.0000 - 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบ/ช่องทางให้บริการที่
พัฒนาเพื่อรองรับการอ านวยความสะดวกของผู้รับบริการ 

ระบบ 1 - 

8. ก ำลังคนด้ำนเทคโนโลยนีิวเคลียร์ท่ีได้รับกำรเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถ เพ่ือเป็นฐำนด้ำนก ำลังคนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนำคต 

ล้ำนบำท 11.0000 - 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ก าลังคนทางด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ที่ไดร้ับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

คน 8 - 

9. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร ์

ล้ำนบำท 2.0000 - 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้
เกษตรกร 

ร้อยละ 15 - 

10. ผู้ประกอบกำรและชุมชนได้ใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน ์

ล้ำนบำท 17.5279 46.6825 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 5 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 163.0952 163.5762 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-46 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                     
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 685.6665 840.2698 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 163.0952 163.5762 
2. แผนงำนพื้นฐำน 250.0916 219.3632 

1. ผลผลิตการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร ์ 5.1254 9.4444 
2. ผลผลิตการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์  30.0761 23.9984 
3. ผลผลิตการบริการเทคโนโลยีนวิเคลียร์  210.8919 185.9204 
4. ผลผลิตที่การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิวเคลียร ์
3.9982 - 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 198.7220 393.7353 
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ 24.5000 47.2030 
2. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิตผลติภณัฑ์ด้าน

การแพทย์ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์  
35.4200 166.7544 

3. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพฒันาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ฟิวช่ัน 

- 15.5017 

4. โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย
เครื่องเร่งอนุภาค  

138.8020 164.2762 

4. แผนงำนบูรณำกำร 73.7577 63.5951 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจชุมชนและวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมสูส่ำกล 
6.0500 1.6415 

1. โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังส ี

6.0500 1.6415 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 64.7077 61.9536 
1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรา้งนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์ 1.7899 1.8725 
2. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร ์ 33.8899 13.3986 
3. โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 17.5279 46.6825 
4. โครงการพัฒนางานวิจัยและการทดสอบเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

นิวเคลียร ์
0.5000 - 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

5. โครงการการสร้างและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยใหมด่้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร ์

11.0000 - 

แผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ 

2.0000 - 

1. โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภยั 2.0000 - 

แผนงำนบูรณำกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงธุรกิจ 1.0000 - 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ 1.0000 - 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมข้ึน
เกือบทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-23 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์/ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-24 
 

แผนภูมิที่ 4-23 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ 
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ 

  

 
ที่มำ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-24 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ             
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 163.5762 ล้านบาท 

ที่มำ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ปี 2562 

 
8.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมี
รายละเอียดแสดงตามตำรำงท่ี 4-47 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4-47 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 
สทน. 

7 840.2698 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   840.2698 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

   1.6415 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

   1.6415 
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1. ผลผลติการพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

2. ผลผลติการถา่ยทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์  

3. ผลผลติการบริการเทคโนโลยีนิวเคลยีร์  

4. โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิตผลติภัณฑด์้านการแพทย์ฯ 

6. โครงการจัดตัง้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ฟิวชั่น 

7. โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเคร่ืองเร่งอนุภาค  

8. โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ฯ 

9. โครงการวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์ 

10. โครงการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ 

11. โครงการการใชป้ระโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
676.6936 ล้านบาท 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  1.6415 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  1.6415 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรน ำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้
เพื่อส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

  1.6415 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 55  

 โครงกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ด้วยงำนนวัตกรรมด้ำนรงัสี 

  1.6415 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนายกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 55  

 กิจกรรมท่ี 1 : การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME 
ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี 

  1.6415 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ราย 55  

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   61.9536 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

   1.8725 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  1.8725 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  1.8725 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผลงำนวิจัย พัฒนำและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียร์สำมำรถน ำไปเผยแพร่และประยกุต์ใช้
ได้ในภำคกำรผลิต บรกิำรและชุมชน 

  1.8725 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ร้อยละ 2  

 โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงนวัตกรรมหรอืใชป้ระโยชน ์   1.8725 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 

ราย 5  

 กิจกรรมท่ี 1 : วิจัยและพัฒนาเพื่อความม่ันคง สังคมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

  1.8725 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 50  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

   13.3986 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  13.3986 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรมและบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  13.3986 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผลงำนวิจัย พัฒนำและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียร์สำมำรถน ำไปเผยแพร่และประยกุต์ใช้
ได้ในภำคกำรผลิต บรกิำรและชุมชน 

  13.3986 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ร้อยละ 2  
 โครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์   13.3986 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 70  

 กิจกรรมท่ี 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 

  5.6889 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 1,400  

 กิจกรรมท่ี 2 : การสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 

  7.7097 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 70  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

   46.6825 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  46.6825 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรมและบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  46.6825 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ 

ผลงาน 371  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว    
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ 
เรื่อง 50  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผูป้ระกอบกำรและชุมชนได้ใช้
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์ 

  46.6825 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 โครงกำรกำรใชป้ระโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์   46.6825 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 กิจกรรมท่ี 1 : การจัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับรังสี
และการใช้ประโยชน์อื่นๆ 

  27.5064 

 ตัวช้ีวัด : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  

 กิจกรรมท่ี 2 : การบูรณาการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศ   4.9789 
 ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 100  

 กิจกรรมท่ี 3 : โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องวัดรังสีบีตา 

  13.7545 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 100  

 กิจกรรมท่ี 4 : การพัฒนาระบบการถ่ายภาพด้วยรังส ี   0.4427 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 100  
แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   393.7353 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่
การเป็นสังคมที่อยู่บน
เศรษฐกิจฐานความรู้ และ
มีการส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

   393.7353 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขนำดใหญ ่และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  393.7353 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  393.7353 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 80  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : บริกำรด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม 
กำรแพทย์ และอื่นๆ 

  393.7353 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 100  

 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร ์   47.2030 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ร้อยละ 100  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพงานวิจัยและบริการ 

  47.2030 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 100  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรเพิ่มศกัยภำพกำรแข่งขันของประเทศในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ด้ำน
กำรแพทย์ อตุสำหกรรมและเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

  166.7544 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จของโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 65  
 กิจกรรมท่ี 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ และการฉายรังสีในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

  166.7544 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 65  
 โครงกำรจัดตัง้ศูนย์วิจัยและพัฒนำทำงด้ำนพลำสมำและเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ฟิวชั่น 
  15.5017 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ร้อยละ 100  
 กิจกรรมท่ี 1 : โครงการพัฒนาก าลังคนทางด้านพลาสมาและพลังงาน

ฟิวชันเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ 
  15.5017 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 100  
 โครงกำรเพิ่มศกัยภำพกำรฉำยรังสีผลิตผลกำรเกษตรเพื่อกำรส่งออกด้วย

เครื่องเรง่อนภุำค 
  164.2762 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความส าเร็จของโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 100  
 กิจกรรมท่ี 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลติผลการเกษตรเพื่อ

การส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค 
  164.2762 

 ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน ร้อยละ 100  
แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   163.5762 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   163.5762 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   163.5762 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  163.5762 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน

บุคลำกรภำครฐัเพื่อพัฒนำศกัยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  163.5762 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  163.5762 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรของการพัฒนาศักยภาพด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  163.5762 

 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   219.3632 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   219.3632 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  9.4444 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  9.4444 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 965  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ 

ร้อยละ 83  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ก ำลังคนทำงด้ำนเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ที่ได้รบักำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถโดยกำรถ่ำยทอด
องคค์วำมรู้และฝกึอบรม สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกตใ์ช้ในกำรวิจัย 
พัฒนำ และนวัตกรรม หรือกำรปฏบิัติงำนด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ 

  9.4444 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 6,800  

 ผลผลิตกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์   9.4444 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
คน 6,800  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในด้าน 
วทน. ของประเทศ 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร ์   5.1254 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
คน 6,800  

 กิจกรรมท่ี 2 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 

  4.3190 

 ตัวช้ีวัด : ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในด้าน วทน. ของ
ประเทศ 

ร้อยละ 85  

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  209.9188 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  209.9188 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :  ผลงำนวิจัยพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีนิวเคลียร ์เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมและ
กำรแขง่ขันของภำคกำรผลิตและบรกิำรของประเทศ 

  23.9984 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทะเบียน 

เรื่อง 4  

 ผลผลิตกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยีนิวเคลียร์   23.9984 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมท่ี

สามารถน าไปยื่นขอจดทะเบียน 
เรื่อง 4  

 กิจกรรมท่ี 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร ์   5.1410 
 ตัวช้ีวัด : -     
 กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร ์   7.3588 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 3 : การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศและ การ

สื่อสาร 
  9.4986 

 ตัวช้ีวัด : -    
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 4 : การบริหารงานด้านวิจัยและพัฒนา   2.0000 
 ตัวช้ีวัด : -    
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ภำคกำรผลิต บรกิำร และชุมชน 

ใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในกำร
ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบรกิำรให้ได้มำตรฐำน 

  185.9204 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 1,400  

 ผลผลิตกำรบริกำรเทคโนโลยีนิวเคลียร์   185.9204 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบริการ วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและ
บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายการ 52,000  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 1,400  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ 
ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 9  

 กิจกรรมท่ี 1 : โครงการตดิตั้งเครื่องโทคาแมคเพื่อพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก ส าหรับความร่วมมือไทย-จีน 

  21.0529    

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 100  
 กิจกรรมท่ี 2 : ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์   3.4761 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 3 : การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังส ี   44.6458 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 4 : การบริการฉายรังส ี   15.1962 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 5 : การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร ์   26.8150 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 6 : การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี   20.7936 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 7 : การบริการฉายรังสีอัญมณ ี   12.0220 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 8 : การปฏิบตัิการเทคโนโลยีนิวเคลียร์   11.5606 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 9 : การบริหารจัดการส่วนกลางของสถาบันฯ   30.3582 
 ตัวช้ีวัด : -    

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (แบบ สงป. 301) 

3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ปี 2562 
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9. สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) (สซ.) 
 

9.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นที่หนึ่งในอาเซียนด้านแสงซินโครตรอน เพ่ือสนับสนุนประเทศในการพัฒนาด้านอาหาร

การเกษตรและอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลา 10 ปี 
 

9.2 พันธกิจ 
 1) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน 
 2) ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน 

3) ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน 
 

9.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จ านวน 475.0019 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 32.2941 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 6.37 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 507.2960 ล้านบาท) 
จ าแนกได้ ดังนี้ 

9.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงที่ 4-48 
 

ตำรำงท่ี 4-48 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ  
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 91.3757 19.24 
2. แผนงำนพื้นฐำน 87.0302 18.32 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 87.0302  
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 224.8404 47.33 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

224.8404  

4. แผนงำนบูรณำกำร 71.7556 15.11 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 56.5000  
- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 15.2556  

รวม 475.0019 100.00 

ที่มำ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ปี 2562 
  

9.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

จ านวน 475.0019 ล้านบาท ได้จัดสรรเพื่อด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของ
งบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-49 และแผนภูมิที่ 4-25 
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ตำรำงที่ 4-49 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนินงาน - - 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 475.0019 100.00 

- งบบุคลากร 91.3757 19.24 

- งบด าเนินงาน 174.2610 36.69 

- งบลงทุน 209.3652 44.07 

- งบเงินอุดหนุน - - 

- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 475.0019 100.00 

ที่มำ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-25 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ปี 2562 
 

9.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

ไม่มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
 

งบบุคลากร 
19.24% 

งบด าเนินงาน 
36.69% 

งบลงทุน 
44.07% 

งบประมำณรวม 
475.0019 ล้ำนบำท 
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9.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
4 เป้าหมายการให้บริการ และ 1 ผลผลิต 5 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-50 และตำรำงที ่4-51 
 

ตำรำงท่ี 4-50 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 507.2960 475.0019 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
เพ่ือพัฒนำงำนวิจัยของประเทศ 

ล้ำนบำท 91.7085 87.0302 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คน 22,000 22,500 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของจ านวน
โครงการที่เข้ามาใช้บริการ 

ร้อยละ 18 20 

2. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีซินโครตรอนเพ่ือ
สนับสนุนประเทศในกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม 

ล้ำนบำท 226.1891 224.8404 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอจดทะเบียน 

เรื่อง 5 6 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 1,300 1,500 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : คะแนนรวมของบทความ
ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาต ิ

คะแนน 350 510 

3. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีซินโครตรอน 
เพ่ือสนับสนนุผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรและ 
กำรเกษตร 

ล้ำนบำท 87.0710 56.5000 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่มาใช้
ประโยชน์ในศูนย์วิจยัด้านอาหารและการเกษตรที่น า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 60 70 

4. ส่งเสริม สนับสนุน งำนวิจัยและพัฒนำด้ำนอำหำร 
กำรเกษตรและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ แก้ปัญหำในกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้แก่สินค้ำ 

ล้ำนบำท 15.1050 15.2556 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบผลติภณัฑ์/
เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่/องคค์วามรู้ใหม/่ตามสาขา 
การวิจัย 

เรื่อง 4 4 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 87.2224 91.3757 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ปี 2562 
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ตำรำงท่ี 4-51 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                     
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 507.2960 475.0019 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 87.2224 91.3757 
2. แผนงำนพื้นฐำน 91.7085 87.0302 

1. ผลผลิตการพัฒนาก าลังคนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน - 87.0302 

2. ผลผลิตการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 91.7085 - 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 226.1891 224.8404 
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน 226.1891 194.5904 

2. โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นส าหรับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

- 30.2500 

4. แผนงำนบูรณำกำร 102.1760 71.7556 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 87.0710 56.5000 
1. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพดา้นอาหารและการเกษตรด้วย

เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 
87.0710 56.5000 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 15.1050 15.2556 
1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรา้งองค์ความรู้พื้นฐานใหม่น าไปสู่การ    

ต่อยอดงานวิจัย 
9.2930 3.6456 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยเทคโนโลยซีินโครตรอน       

- 11.6100 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงลึกเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตร 
อุตสาหกรรมและการแพทย์ด้วยแสงซินโครตรอน 

5.8120 - 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ปี 2562 
 

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี
แสดงตามแผนภูมิที่ 4-26 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ /
ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-27 
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แผนภูมิที่ 4-26 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ 
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน  

 

 
ที่มำ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-27 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ             
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 91.3757 ล้านบาท 

ที่มำ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ปี 2562 
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1. ผลผลิตการพัฒนาก าลังคนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 

2. โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน 

3. โครงการพฒันาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นส าหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

4. โครงการพฒันาศูนยว์ิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสง
ซินโครตรอน 

5. โครงการวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่น าไปสู่การต่อยอดงานวิจัย 

6. โครงการวิจยัและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย
เทคโนโลยีซินโครตรอน       

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
383.6262 ล้านบาท 
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9.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมีรายละเอียด
แสดงตามตำรำงท่ี 4-52 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4-52 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิจัย    
แสงซินโครตรอน จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 

สซ. 
7 475.0019 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   475.0019 

แผนงำนบรูณำกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม
ศักยภำพ 

   56.5000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่
เอื้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ 

   56.5000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   56.5000 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
  56.5000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน

เทคโนโลยีซินโครตรอน เพื่อสนบัสนนุผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรม
อำหำรและกำรเกษตร 

  56.5000 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโครงการที่มาใช้ประโยชน์ในศูนย์วิจัยด้าน
อาหารและการเกษตรที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 70  

 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิจัยเพ่ือเพิ่มศักยภำพด้ำนอำหำรและกำรเกษตรด้วย
เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 

  56.5000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหน่วยวิจัยท่ีพร้อมให้บริการงานวิจัยด้าน
อาหารและการเกษตร 

หน่วย 4  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์วิจัย
ด้านอาหารและการเกษตร 

โครงการ 20  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและ
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 

  56.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการที่มาใช้ประโยชน์ในศูนย์วิจัยอาหารและ
การเกษตร 

โครงการ 15  

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   15.2556 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ 

   15.2556 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 
 

  15.2556 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรมและบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  15.2556 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริม สนับสนนุ งำนวิจัยและ
พัฒนำด้ำนอำหำรกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ แกป้ัญหำในกำรผลิต และสร้ำงมูลค่ำ เพิ่มให้แก่สินค้ำ 

  15.2556 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่/
องค์ความรู้ใหม่/ตามสาขาการวิจัย 

เรื่อง 4  

 โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน 

  11.6100 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีหรือ
กระบวนการใหม่ 

เรื่อง 2  

 กิจกรรมท่ี 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ 

  11.6100 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

เรื่อง 2  

 โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนใหมน่ ำไปสู่กำรตอ่
ยอดงำนวิจัย 

  3.6456 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการที่มี
ศักยภาพตามสาขาการวิจัย 

เรื่อง 3  

 กิจกรรมท่ี 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรา้งองค์ความรู้พื้นฐานที่มี
ศักยภาพสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแสง
ซินโครตรอน 

  3.6456 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนองค์ความรู้พื้นฐานใหม่ที่มีศักยภาพตามสาขาการ
วิจัย 

เรื่อง 3  

แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   224.8404 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพฯ 

   224.8404 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 
 

  224.8404 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรมและบริกำร รวมทั้งพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  224.8404 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัทำงด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยี
ซินโครตรอนเพื่อสนับสนนุประเทศในกำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม 

  224.8404 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทะเบียน 

เรื่อง 6  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 1,500  

 ตัวช้ีวัด : คะแนนรวมของบทความผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
ในประเทศและนานาชาติ 

คะแนน 510  

 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนแสงซินโครตรอน   194.5904 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 85  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเทียบ
กับจ านวนช่ัวโมงแสงท่ีเต็มความสามารถในการให้บริการ 

ร้อยละ 76  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสามารถในการให้บริการแสง
ซินโครตรอน 

ร้อยละ 97  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 

  194.5904 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพเครื่องเร่ง
อนุภาคและระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพระบบล าเลียง
และสถานีทดลอง 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพระบบสนับสนุน
เชิงเทคนิค 

ร้อยละ 80  

 โครงกำรพัฒนำเครื่องเร่งอนุภำคเชิงเส้นส ำหรับภำคเกษตรและ
อุตสำหกรรม 

  30.2500 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครื่องเร่ง
อนุภาคเชิงเส้นส าหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 90  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นส าหรับภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม 

  30.2500 

 ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น
ส าหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

ร้อยละ 90  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   91.3757 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   91.3757 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   91.3757 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  91.3757 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินกำรภำครัฐ 
  91.3757 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  91.3757 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการด้าน

การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 
  91.3757 

 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   87.0302 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   87.0302 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  87.0302 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  87.0302 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมและสนับสนนุกำรใช้
ประโยชน์แสงซินโครตรอนเพื่อพัฒนำงำนวิจัยของประเทศ 

  87.0302 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 22,500  

 ตัวช้ีวัด : อัตราการเติบโตของจ านวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ ร้อยละ 20  

 ผลผลิตกำรพัฒนำก ำลังคนและสนับสนนุกำรใช้ประโยชน์แสง 
ซินโครตรอน 

  87.0302 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมให้ท าวิจัยและพัฒนา 

คน 540  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : การถ่ายทอดความรู้และพฒันาก าลังคนด้านเทคโนโลยี
ซินโครตรอน 

  32.3032 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คน 360  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมด้านแสงซินโครตรอนและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

หลักสตูร 15  

 กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการให้บริการ   54.7270 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (แบบ สงป. 301) 

3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ปี 2562 
 
 
 

10. สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สดร.) 
 

10.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรชั้นน าด้านดาราศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 

 10.2 พันธกิจ 
1) ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์ 
2) สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบัน

ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ

สถาบันการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4) บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ 

 

10.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จ านวน 705.9154 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 68.7782 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.79 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 637.1372 ล้านบาท) 
จ าแนกได้ ดังนี้ 

10.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงที่ 4-53 
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ตำรำงท่ี 4-53 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ  
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 64.4397 9.13 
2. แผนงำนพื้นฐำน 71.7092 10.16 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 71.7092  
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 543.0044 76.92 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

543.0044  

4. แผนงำนบูรณำกำร 26.7621 3.79 
- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 26.7621  

รวม 705.9154 100.00 

ที่มำ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ, ปี 2562 
  

10.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ จ านวน 705.9154 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมี
สัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-54 และแผนภูมิที่ 4-28 
 

ตำรำงที ่4-54 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนินงาน - - 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 705.9154 100.00 

- งบบุคลากร 64.4397 9.13 

- งบด าเนินงาน 90.1919 12.78 

- งบลงทุน 377.7806 53.51 

- งบเงินอุดหนุน - - 

- งบรายจ่ายอื่น 173.5032 24.58 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 705.9154 100.00 

ที่มำ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-28 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ, ปี 2562 
 

10.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพ่ือมาใช้จ่าย
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 10 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 260.2521 ล้านบาท ดังแสดง
ตามตำรำงท่ี 4-55 

 

ตำรำงที ่4-55 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนพื้นฐำน 3 2.2575 2.2575 2.2575 2.9190 - 
1. ผลผลิตการพัฒนา

ก าลังคนทางด้านดารา
ศาสตร์โดยการสร้าง
เครือข่าย/การถ่ายทอด  
องค์ความรู ้

3 2.2575 2.2575 2.2575 2.9190 - 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 7 257.9946 106.8040 21.0500 - - 
1. ผลผลิตการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานทาง 
ดาราศาสตร ์

4 57.7000 63.1500 21.0500 - - 

งบบุคลากร 
9.13% 

งบด าเนินงาน 
12.78% 

งบลงทุน 
53.51% 

งบรายจ่ายอื่น 
24.58% 

งบประมำณรวม 
705.9154 ล้ำนบำท 
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ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

2. โครงการพัฒนา
เครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ
และยีออเดซี่ (Geodesy) 

3 200.2946 43.6540 - - - 

รวมท้ังสิ้น 10 260.2521 109.0615 23.3075 2.9190 - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานพื้นฐาน – เป็นรายการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 

2.2575 ล้านบาท 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน  

5 รายการ เป็นเงิน 236.9446 ล้านบาท และเป็นรายการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ 
จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 21.0500 ล้านบาท 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 

10.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย         
5 เป้าหมายการให้บริการ และ 3 ผลผลิต 4 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-56 และตำรำงที ่4-57 
 

ตำรำงท่ี 4-56 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 637.1372 705.9154 

1. วิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน 

ล้ำนบำท 9.5449 14.2621 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

บทความ 22 26 

2. พัฒนำก ำลังคนผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
และเทคโนโลยีทำงดำรำศำสตร์ 

ล้ำนบำท 76.7032 71.7092 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกดิจากการสร้างเครือข่าย 

คน 35,000 40,000 

3. ก ำลังคนของประเทศสำมำรถใช้บริกำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนได้อย่ำงเต็มและครอบคลมุทุกภูมภิำคของประเทศ 

ล้ำนบำท - 38.3857 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คน - 70,000 

4. พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนกำรวิจัยและ
พ่ึงพำตนเอง 

ล้ำนบำท 35.2000 75.5000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวัตกรรม 

ช้ินงาน - 1 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิด

จากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์
ล้านบาท 23.7059 127.2394 

5. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงดำรำศำสตร์เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ล้ำนบำท 453.8589 441.6187 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 12.50 11.11 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 61.8302 64.4397 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-57 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                     
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 637.1372 705.9154 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 61.8302 64.4397 
2. แผนงำนพื้นฐำน 76.7032 71.7092 

1. ผลผลิตการพัฒนาก าลังคนทางด้านดาราศาสตร์ โดยการสร้างเครอืข่าย/
การถ่ายทอดองค์ความรู ้

76.7032 71.7092 

1) โครงการการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ  

- 51.7092 

2) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก  - 15.0000 
3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ในภูมภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (สดร.) 
- 5.0000 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 489.0589 543.0044 
1. ผลผลิตการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีทางดาราศาสตร ์
229.1952 38.3857 

2. โครการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง - 63.0000 
3. ผลผลิตการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางดาราศาสตร์ - 180.9017 

1) โครงการสนับสนุนการให้บริการโครงการสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์  - 27.3498 
2) โครงการพัฒนาระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ยุคใหม่  - 10.0000 
3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์  - 102.8000 
4) โครงการพัฒนาเครือข่ายกล้องโทรทรรศนค์วบคุมระยะไกลอตัโนมัติ  - 6.8959 
5) โครงการความร่วมมือภาคีกล้องโทรทรรศนร์ังสีเชอเรนคอฟ  - 10.0000 
6) โครงการพัฒนายุววิจัยและครุวจิัยระดับโรงเรียน  - 5.0000 
7) โครงการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์โลกและบรรยากาศ  - 18.8560 

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) 
 

224.6637 260.7170 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

5. โครงการพัฒนาเครื่องมือและอปุกรณ์โดยใช้เทคโนโลยดีาราศาสตร์และ
อวกาศขั้นสูง 

35.2000 - 

4. แผนงำนบูรณำกำร 9.5449 26.7621 
แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 9.5449 26.7621 
1. โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดส าหรับติดตั้งบนดาวเทียมเพื่อการศกึษา วิจัย

โลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ 
- 12.5000 

2. โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร ์ 9.5449 14.2621 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 

 
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเกือบ
ทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-29 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์/ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-30 
 

แผนภูมิที่ 4-29 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ 
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 

 

 
ที่มำ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-30 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ             
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 64.4397 ล้านบาท 
ที่มำ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ, ปี 2562 

 
10.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมีรายละเอียด
แสดงตามตำรำงท่ี 4-58 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4-58 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ          
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 
สดร. 

6 705.9154 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   705.9154 

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   26.7621 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ 

   12.5000 
 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 
 

  12.5000 

11.18 

5.98 

9.82 

28.20 

40.64 

1.95 

2.22 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 

1. ผลผลิตการพัฒนาก าลังคนทางด้านดาราศาสตร์ โดยการสร้างเครือข่ายฯ 

2. ผลผลิตการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ 

3. โครการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

4. ผลผลิตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 

5. โครงการพฒันาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซ่ี (Geodesy) 

6. โครงการพฒันาเครื่องมือวัดส าหรับติดตั้งบนดาวเทียมเพื่อการศึกษาวิจัยโลกฯ 

7. โครงการพฒันางานวิจัยทางดาราศาสตร ์

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
641.4757 ล้านบาท 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  12.5000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร  
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัยและพึ่งพำตนเอง 

  12.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม 

ช้ินงาน 1  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 127.2394  

 โครงกำรพัฒนำเครื่องมือวัดส ำหรบัติดตัง้บนดำวเทียมเพ่ือกำรศกึษำ 
วิจัยโลกและวิทยำศำสตร์อวกำศ 

  12.5000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนอุปกรณ/์เครื่องมือท่ีมีการพัฒนา ช้ินงาน 2  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนา ออกแบบและสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อ
การศึกษา วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ 

  12.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนา
อุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อการศึกษา วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ 

คน 40  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

   14.2621 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  14.2621 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  14.2621 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร  
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : วิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์พืน้ฐำน 

  14.2621 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

บทความ 26  



งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                             223 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยทำงดำรำศำสตร์   14.2621 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย 
บทความ
ต่อคน 

1.73  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor > 2 

เรื่อง 16  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร ์   14.2621 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการ 18  

แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   543.0044 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่
การเป็นสังคมที่อยู่บน
เศรษฐกิจฐานความรู้ และ
มีการส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

   38.3857 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  38.3857 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  38.3857 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 23:10,000  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนักวิจัยท่ีมีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 48  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ก ำลังคนของประเทศสำมำรถใช้

บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพและครอบคลุมทุก
ภูมิภำคของประเทศ 

  38.3857 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 70,000  

 ผลผลิตกำรใหบ้รกิำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีทำงดำรำศำสตร ์

  38.3857 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์ 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและ
ความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  38.3857 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 95  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพฯ 
 

   504.6187 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  63.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  63.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 23:10,000  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนักวิจัยท่ีมีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 48  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัยและพึ่งพำตนเอง 

  63.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม 

ช้ินงาน 1  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 127.2394  

 โครกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง   63.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้าน
การพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร ์

คน 125  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนา ออกแบบและสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือ
ทางด้านดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

  63.000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนอุปกรณ/์เครื่องมือท่ีมีการพัฒนา ช้ินงาน 8  

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขนำดใหญ ่และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  441.6187 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  441.6187 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
ดำรำศำสตร์ เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ 

  441.6187 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 11.11  

 ผลผลิตกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงดำรำศำสตร์   180.9017 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
ทางด้านดาราศาสตร์  

ช่ัวโมง 4,430  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนา ปรับปรุงและการวางโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร ์

  180.9017 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร ์

ร้อยละ 85  

 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยดำรำศำสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy)   260.7170 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินการ
พัฒนาดาราศาสตร์วิทย ุ

หน่วยงาน 8  

 กิจกรรมท่ี 1 : การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ   260.7170 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 85  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   64.4397 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   64.4397 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   64.4397 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน
กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์

  64.4397 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรภำครัฐ 

  64.4397 

 ตัวช้ีวัด : -    

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  64.4397 

 ตัวช้ีวัด : -    

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร   64.4397 
 ตัวช้ีวัด : -    

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   71.7092 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   71.7092 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  71.7092 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  71.7092 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 23:10,000  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนักวิจัยท่ีมีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ราย 48  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำก ำลังคนผ่ำนกระบวนกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีทำงดำรำศำสตร์ 

  71.7092 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกิดจากการสร้างเครือข่าย 

คน 40,000  

 ผลผลิตกำรพัฒนำก ำลังคนทำงด้ำนดำรำศำสตร์ โดยกำรสร้ำงเครือข่ำย/
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

  71.7092 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย 
 

ร้อยละ 80  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาเครือข่ายด้านดาราศาสตร ์   28.7678 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร้างเครือข่ายด้านดารา

ศาสตร์ที่มีกิจกรรมต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม 
กิจกรรม 36  

 กิจกรรมท่ี 2 : การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร ์

  10.7897 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100  

 กิจกรรมท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   32.1517 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 90  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (แบบ สงป. 301) 

3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 
 
 
11. สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ (องค์กำรมหำชน) (สสน.) 
 

11.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ า

อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเคือข่าย 
 

 11.2 พันธกิจ 
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและฐานข้อมูล ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
2) บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพ่ือให้องค์การต่างๆ 

น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชน

และชุมชน 
 

11.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จ านวน 376.7581 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 194.9241 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 34.10 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 571.6822 ล้านบาท) 
จ าแนกได้ ดังนี้ 

11.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงที่ 4-59 
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ตำรำงท่ี 4-59 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ  
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 87.4285 23.21 
2. แผนงำนพื้นฐำน 35.2373 9.35 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 35.2373  
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 254.0923 67.44 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

254.0923  

รวม 376.7581 100.00 

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า, ปี 2562 
  

11.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 

จ านวน 376.7581 ล้านบาท ได้จัดสรรเพื่อด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของ
งบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-60 และแผนภูมิที่ 4-31 
 

ตำรำงที่ 4-60 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนินงาน - - 

งบลงทุน - - 

งบเงินอุดหนุน 376.7581 100.00 

- งบบุคลากร 87.4285 23.21 

- งบด าเนินงาน 114.6896 30.44 

- งบลงทุน 174.6400 46.35 

- งบเงินอุดหนุน - - 

- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 376.7581 100.00 

ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-31 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า, ปี 2562 

 

11.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

ไม่มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
 

11.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
1 เป้าหมายการให้บริการ และ 1 ผลผลิต 1 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-61 และตำรำงที ่4-62 
 

ตำรำงท่ี 4-61 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 571.6822 376.7581 

1. เสนอผลกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือให้องค์กำรต่ำงๆ 
น ำไปใช้ประโยชน์ ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร 

ล้ำนบำท 486.1373 289.3296 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์
ด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 

รายการ 800 800 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 20 20 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนา/ 
องค์ความรู ้ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน 

เรื่อง 20 20 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าที่ได้รับการพฒันา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

ระบบ 4 4 

งบบุคลากร 
23.21% 

งบด าเนินงาน 
30.44% 

งบลงทุน 
46.35% 

งบประมำณรวม 
376.7581 ล้ำนบำท 



งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                             229 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีบริหารจัดการดิน น้ า ป่า เพ่ือให้ชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีบนพ้ืนฐานความสมดุลของทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ไร ่ - 10,000 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มคีวามมั่นคง
ด้านน้ าส าหรับอุปโภค 

ร้อยละ 75 80 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือท้ังในและตา่งประเทศท่ีมีกจิกรรมต่อเนื่องอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

15 15 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 85.5449 87.4285 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-62 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                     
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 571.6822 376.7581 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 85.5449 87.4285 

2. แผนงำนพื้นฐำน 35.2373 35.2373 
1. ผลผลิตฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร 
35.2373 35.2373 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 450.9000 254.0923 
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า 
450.9000 254.0923 

1) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบรหิารจดัการน้ าระยะที่ 1 - 84.2703 
2) โครงการพัฒนาภูมสิารสนเทศน้ าระดับต าบล  - 88.2000 

3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานโีทรมาตรตรวจวัด
สภาพอากาศอัตโนมัต ิ

- 29.9992 

4) โครงการพัฒนาระบบแบบจ าลองเพื่อการบริหารจัดการน้ าและ
คาดการณ์น้ าท่วมในพื้นที่เขตเมือง 

- 4.1228 

5) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าร ิโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

- 32.0000 

6) โครงการปรัปปรุงระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตาม
และวิเคราะหส์ถานการณ์น้ า 

 
 

- 3.5000 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

7) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

- 12.0000 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า, ปี 2562 
 

ทั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเกือบ
ทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-32 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์/
ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-33 
 

แผนภูมิที่ 4-32 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ 
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ 

 
ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า, ปี 2562 

 

แผนภูมิที่ 4-33 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ             
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 87.4285 ล้านบาท 
ที่มำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า, ปี 2562 
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1. ผลผลิตฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
289.3296 ล้านบาท 
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11.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมีรายละเอียด
แสดงตามตำรำงท่ี 4-63 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4-63 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันสำรสนเทศ
ทรัพยำกรน้ ำ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 
สสน. 

7 376.7581 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   376.7581 

แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   254.0923 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพฯ 

   254.0923 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  254.0923 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  254.0923 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ระบบ 5  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เสนอผลกำรวิจัยและพัฒนำ
เพื่อให้องคก์ำรต่ำงๆ น ำไปใชป้ระโยชน์ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร 

  254.0923 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

รายการ 800  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง 20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน 

เรื่อง 20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ระบบ 4  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

15  

 ตัวช้ีวัด : พื้นท่ีต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหาร
จัดการดิน น้ า ป่า เพื่อให้ชุมชมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐาน
ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

ไร่ 10,000  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน้ าส าหรับอุปโภค ร้อยละ 80  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และเทคโนโลยีด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

  254.0923 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ระบบ 4  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือท้ังใน
และต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

15  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน้ า
ส าหรับอุปโภค 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้ง
เตือนปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าในเขื่อน และพายุ 

ร้อยละ 90  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเทศบาล/อบต.ที่ใช้แผนท่ีแหล่งน้ า
สนับสนุนการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ 

ร้อยละ 50  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ 90  
 กิจกรรมท่ี 1 : การให้บริการ (Services)   254.0923 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่

ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ระบบ 4  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

15  

 ตัวช้ีวัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้งเตือน
ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าในเขื่อน และพายุ 

ร้อยละ 90  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเทศบาล/อบต.ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ าสนับสนุน
การปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นท่ี 

ร้อยละ 50  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน้ าส าหรับอุปโภค ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ 90  

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

        87.4285  
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   87.4285 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   87.4285 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐ

ในกำรด ำเนนิยุทธศำสตร์ 
  87.4285 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำร

ด ำเนินยุทธศำสตร ์
  87.4285 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ   87.4285 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)   87.4285 
 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   35.2373 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   35.2373 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  35.2373 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  35.2373 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที ่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ระบบ 5  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เสนอผลกำรวิจัยและพัฒนำ
เพื่อให้องคก์ำรต่ำงๆ น ำไปใชป้ระโยชน์ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร 

  35.2373 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

รายการ 800  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง 20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน 

เรื่อง 20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ระบบ 4  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

15  

 ตัวช้ีวัด : พื้นท่ีต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหาร
จัดการดิน น้ า ป่า เพื่อให้ชุมชมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐาน
ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

ไร่ 10,000  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน้ าส าหรับอุปโภค ร้อยละ 80  
 ผลผลิตฐำนควำมรูแ้ละเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและ

กำรเกษตร 
  35.2373 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

รายการ 800  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 20  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่
สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน 

เรื่อง 20  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90  

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ 90  
 กิจกรรมท่ี 1 : ฐานความรู้ (Knowledge)   35.2373 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการจัดการ

ทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
รายการ 800  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง 20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน 

เรื่อง 20  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ 90  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (แบบ สงป. 301) 

3. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า, ปี 2562 
 
 
 
12. ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) 
 

12.1 วิสัยทัศน์ 
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าที่ยั่งยืน 

 

 12.2 พันธกิจ 
1) ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ  
2) สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม    
3) ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
 

12.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จ านวน 343.6642 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2.4124 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.71 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 341.2518 ล้านบาท) 
จ าแนกได้ ดังนี้ 

12.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงที่ 4-64 
 

ตำรำงท่ี 4-64 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ  
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 34.2254 9.96 
2. แผนงำนพื้นฐำน 59.5188 17.32 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 59.5188  
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 11.5000 3.35 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

11.5000  

4. แผนงำนบูรณำกำร 238.4200 69.37 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
 216.0200  
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แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 22.4000  
รวม 343.6642 100.00 

ที่มำ : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
  

12.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

จ านวน 343.6642 ล้านบาท ได้จัดสรรเพื่อด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของ
งบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-65 และแผนภูมิที่ 4-34 
 

ตำรำงที่ 4-65 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 
งบด าเนินงาน - - 
งบลงทุน - - 
งบเงินอุดหนุน 343.6642 100.00 

- งบบุคลากร 34.2254 9.96 
- งบด าเนินงาน 309.4388 90.04 
- งบลงทุน - - 
- งบเงินอุดหนุน - - 
- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 
รวม 343.6642 100.00 

ที่มำ : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-34 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 

งบบุคลากร 
9.96% 

งบด าเนินงาน 
90.04% 

งบประมำณรวม 
343.6642 ล้ำนบำท 
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12.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

ไม่มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
 

12.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
3 เป้าหมายการให้บริการ และ 1 ผลผลิต 7 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-66 และตำรำงที ่4-67 
 

ตำรำงท่ี 4-66 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 341.2518 343.6642 

1. ยกระดับนวัตกรรมของประเทศเพ่ือเสริมสร้ำงระบบ
นวัตกรรมแห่งชำติที่เข้มแข็ง 

ล้ำนบำท 103.3182 98.9000 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ  

ล้านบาท 500 1,500 

2. สร้ำงศักยภำพ และพัฒนำกำรบริกำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงนวัตกรรม 

ล้ำนบำท 12.0000 11.5000 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสรมิและพัฒนายา่น
นวัตกรรมวสิาหกิจเริ่มต้น  

ย่าน 5 5 

3. พัฒนำและยกระดับทักษะและควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม 

ล้ำนบำท 193.7242 199.0388 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนองค์กรที่ไดร้ับการประเมิน
ความสามารถดา้นนวัตกรรม 

ราย 15 10 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 32.2094 34.2254 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-67 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                     
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 341.2518 343.6642 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 32.2094 34.2254 
2. แผนงำนพื้นฐำน 60.7242 59.5188 

1. ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม 60.7242 59.5188 
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 82.8182 11.5000 

1. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด - 5.0000 
2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม - 6.5000 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

3. โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม 82.8182 - 
4. แผนงำนบูรณำกำร 165.5000 238.4200 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจชุมชน และวสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมสูส่ำกล 

133.0000 216.0200 

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านรูปแบบธุรกิจ 133.0000 139.5200 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมส าหรบัผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
- 10.0000 

3. โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเปา้ (Thematic Innovation) - 50.0000 
4. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน - 16.5000 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค - 22.4000 
1. โครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง - 22.4000 
แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ 23.0000 - 
1. โครงการส่งเสรมิการสร้างผู้ประกอบการใหม ่และวิสาหกิจเริม่ตน้ใน

ภูมิภาคชายแดนใต ้
23.0000 - 

แผนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร 9.5000 - 
1. โครงการธุรกิจนวตักรรมเกษตรไทย 9.5000 - 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
 

ทั้งนี ้ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี
แสดงตามแผนภูมิที่ 4-35 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์/ภารกิจ
ที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-36 
 

แผนภูมิที่ 4-35 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ

 
ที่มำ : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-36 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ             
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 34.2254 ล้านบาท 
ที่มำ : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
 

12.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมีรายละเอียด
แสดงตามตำรำงท่ี 4-68 ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 4-68 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ               

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 
สนช. 

3 343.6642 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   343.6642 

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

   216.0200 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
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1. ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม 

2. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด 

3. โครงการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม 

4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ 

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) 

7. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 

8. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
309.4388 ล้านบาท 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  139.5200 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  139.5200 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 965  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำและยกระดบัทักษะและ
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม 

  139.5200 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนองค์กรที่ได้รับการประเมินความสามารถด้าน
นวัตกรรม 

ราย 10  

 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนรูปแบบธุรกิจ   139.5200 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและ

เร่งสร้าง 
ราย 50  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น   10.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการ

พัฒนา 
ราย 100  

 กิจกรรมท่ี 2 : การเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น   25.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง ราย 50  
 กิจกรรมท่ี 3 : การพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น และการพัฒนา

รายอุตสาหกรรม 
  89.5200 

 ตัวช้ีวัด : พัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น ย่าน 5  
 กิจกรรมท่ี 4 : การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ   15.0000 
 ตัวช้ีวัด : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนสามารถขยายตลาดสู่

ต่างประเทศ 
ราย 5  

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  60.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  60.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ 
เพื่อเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำตทิี่เข้มแข็ง 

  60.0000 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมของส านักงานฯ 

ล้านบาท 1,500  

 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรบัผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุน โครงการ 10  
 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  10.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุน โครงการ 10  

 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมมุง่เป้ำ (Thematic Innovation)   50.0000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับ
การสนับสนุน 

โครงการ 15  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า   50.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการสนับสนุน โครงการ 15  
 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  16.5000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  16.5000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 240  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ 

เพื่อเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำตทิี่เข้มแข็ง 
  16.5000 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมของส านักงานฯ 

ล้านบาท 1,500  

 โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน   16.5000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับการ

สนับสนุน 
โครงการ 10  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อ
สังคม 

  7.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมเพื่อสังคม 

เครือข่าย 5  

 กิจกรรมท่ี 2 : การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม   9.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับการสนับสนุน 

 

โครงการ 10  

แผนงำนบรูณำกำร
พัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   22.4000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
เศรษฐกิจระดับภาคเติบโต
ตามศักยภาพประชาชนมี
ความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันฯ) 

   22.4000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   22.4000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

  22.4000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต

นวัตกรรม 
ผลงาน 58  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ 
เพื่อเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำตทิี่เข้มแข็ง 

  22.4000 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมของส านักงานฯ 

ล้านบาท 1,500  

 โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มคีวำมเข้มแข็ง   22.4000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
โครงการ 10  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

  22.4000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

โครงการ 10  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   11.5000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพฯ 

   11.5000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  5.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  5.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงศักยภำพ และพัฒนำกำร
บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงนวัตกรรม 

  5.0000 

 ตัวช้ีวัด : การส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น ย่าน 5  
 โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลำด   5.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่น าเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้น

ไปใช้งาน 
ราย 10  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด   5.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการที่น าเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้งาน ราย 10  
 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   6.5000 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
  6.5000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต

นวัตกรรม 
ผลงาน 58  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงศักยภำพ และพัฒนำกำร
บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงนวัตกรรม 

  6.5000 

 ตัวช้ีวัด : การส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น ย่าน 5  
 โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม   6.5000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขต

นวัตกรรม 
ราย 30  

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรม   6.5000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับบริการในอุทยานนวัตกรรมและภูมิภาค ราย 200  
แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   34.2254 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   34.2254 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   34.2254 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  34.2254 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำและยกระดบัทักษะและ

ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม 
  34.2254 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  34.2254 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : บริหารองค์กรนวัตกรรม   34.2254 
 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   59.5188 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   59.5188 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  59.5188 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  59.5188 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 965  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำและยกระดบัทักษะและ
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม 

  59.5188 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนองค์กรที่ได้รับการประเมินความสามารถด้าน
นวัตกรรม 

ราย 10  

 ผลผลิตสร้ำงควำมเข้มแขง็ด้ำนนวัตกรรม   59.5188 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
ราย 5,500  

 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม   26.8000 
 ตัวช้ีวัด : กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรม ครั้ง 8  
 กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม   16.7188 
 ตัวช้ีวัด : พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ ระบบ 2  
 กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม   10.0000 
 ตัวช้ีวัด : โครงการตามแผนงานด้านสารสนเทศวิเคราะห์ โครงการ 5  
 กิจกรรมท่ี 4 : สร้างความสามารถด้านนวัตกรรม   6.0000 
 ตัวช้ีวัด : โครงการประเมินนวัตกรรมองค์กร ราย 10  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (แบบ สงป. 301) 

3. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ปี 2562 
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13. ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (ศลช.) 
 

 13.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมหลักของประเทศ น าประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
 

 13.2 พันธกิจ 
           1) สนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์

และสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับ
การเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

 2) เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง เชื่อมโยงและน าพาเครือข่ายภาคการศึกษา 
ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 

13.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จ านวน 277.7378 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 104.9029 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 27.42 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 382.6407 ล้านบาท) 
จ าแนกได้ ดังนี้ 

13.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงที่ 4-69 
 

ตำรำงท่ี 4-69 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ  
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 39.5371 14.24 

2. แผนงำนพื้นฐำน 22.7870 8.20 
- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 22.7870  

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 10.0000 3.60 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 
10.0000  

4. แผนงำนบูรณำกำร 205.4137 73.96 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 5.0000  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 

33.9245  

- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 146.1725  
- แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ 20.3167  

รวม 277.7378 100.00 

ที่มำ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์, ปี 2562 
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13.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ จ านวน 277.7378 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วน
ของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-70 และแผนภูมิที่ 4-37 
 

ตำรำงที ่4-70 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 
งบด าเนินงาน - - 
งบลงทุน - - 
งบเงินอุดหนุน 277.7378 100.00 

- งบบุคลากร 39.5371 14.24 
- งบด าเนินงาน 66.7115 24.02 
- งบลงทุน 171.4892 61.74 
- งบเงินอุดหนุน - - 
- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 277.7378 100.00 

ที่มำ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์, ปี 2562 
 

แผนภูมิที่ 4-37 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 

 
ที่มำ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์, ปี 2562 
 

งบบุคลากร 
14.24% 

งบด าเนินงาน 
24.02% 

งบลงทุน 
61.74% 

งบประมำณรวม 
277.7378 ล้ำนบำท 
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13.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพ่ือมาใช้จ่าย
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 18.6437 ล้านบาท ดังแสดงตาม
ตำรำงที่ 4-71 
 

ตำรำงที ่4-71 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนบูรณำกำร 1 18.6437 124.1500 - - - 
1. โครงการส่งเสรมิการ

วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายด้านชีววิทยา
ศาสตร ์

1 18.6437 124.1500 - - - 

รวมท้ังสิ้น 1 18.6437 124.1500 - - - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานบูรณาการ – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน   

1 รายการ เป็นเงิน 18.6437 ล้านบาท 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, ปี 2562 
 

13.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
5 เป้าหมายการให้บริการ และ 1 ผลผลิต 6 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-72 และตำรำงที ่4-73 
 

ตำรำงท่ี 4-72 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 382.6407 277.7378 

1. ส่งเสริมและพัฒนำต่อยอดให้เกิดองค์ควำมรู้ผลิตภัณฑ์
และบริกำรด้ำนชีววิทยำศำสตร์ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 

ล้ำนบำท 22.9250 32.7870 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบผลติภณัฑ์ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาสูเ่ชิงพาณิชย์ 

ต้นแบบ - 1 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ
ทางด้านชีววิทยาศาสตร ์

เรื่อง 4 4 

2. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรเพ่ือ
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ของภำคกำรผลิตและทำงกำรแพทย์ 

ล้ำนบำท 226.4608 146.1725 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบผลติภณัพ์และ
บริการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบหรือเตรยีม
ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย ์

ผลิตภณัฑ์/
บริการ 

15 16 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : โครงสรา้งพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ไดร้บัการพัฒนา 

แห่ง  1 1 

3. ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับอุตสำหกรรมด้ำน
ชีววิทยำศำสตร์ให้สำมำรถแข่งขันได้ 

ล้ำนบำท 13.0000 5.0000 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พัฒนาสารสกัดจากผลติภณัฑ์
ธรรมชาตเิพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องส าอาง 

สูตรต ารับ/
ผลิตภณัฑ ์

4 2 

4. พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กับวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมด้ำนชีววิทยำศำสตร์ 

ล้ำนบำท 61.2500 33.9245 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  

กิจการ 61 71 

5. ส่งเสริมกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่
สำมำรถใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต 

ล้ำนบำท 20.5567 20.3167 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุท่ีเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
ผู้สูงอาย ุ

คน 700 700 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 38.4482 39.5371 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, ปี 2562 
 

ตำรำงท่ี 4-73 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                        
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 382.6407 277.7378 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 38.4482 39.5371 
2. แผนงำนพื้นฐำน 22.9250 22.7870 

1. ผลผลิตองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มศีักยภาพ
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

22.9250 22.7870 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ - 10.0000 
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรด์้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน - 10.0000 

4. แผนงำนบูรณำกำร 321.2675 205.4137 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 13.0000 5.0000 
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องส าอางเชิงพาณิชย์ 
 

13.0000 5.0000 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจชุมชน และวสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมสูส่ำกล 

61.2500 33.9245 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

26.7000 16.3745 

2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร ์ 34.5500 17.5500 
แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 185.7628 146.1725 
1. โครงการส่งเสรมิการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยา

ศาสตร ์
185.7628 146.1725 

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 61.2547 20.3167 
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตรส์ุขภาพเพื่อ

รองรับสังคมผู้สูงอาย ุ
61.2547 20.3167 

ที่มำ :  1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, ปี 2562 
 

ทั้งนี ้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่เพ่ิมขึ้น
เกือบทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-38 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์/ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-39 
 

แผนภูมิที่ 4-38 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์  

 

 
ที่มำ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-39 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ                
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 39.5371 ล้านบาท 
ที่มำ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์, ปี 2562 
 

13.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 2 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมี
รายละเอียดแสดงตามตำรำงท่ี 4-74 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4-74 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ                 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 2 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 
ศลช. 

7 277.7378 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   257.4211 

แผนงำนบรูณำกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม
ศักยภำพ 

   5.0000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีผลติภาพการผลิต
และผลติภาพแรงงานเพิ่มขึ้น/ 
สถานประกอบการที่ได้
มาตรฐานในอุตสาหกรรม
ศักยภาพเพิ่มขึ้นฯ 

   5.0000 

9.57 

4.20 

2.10 

6.87 

7.37 

61.37 

8.53 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 

1. ผลผลิตองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ฯ 

2. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน 

3. โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องส าอางเชิงพาณิชย ์

4. โครงการพฒันาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. โครงการพฒันาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร ์

6. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์ 

7. โครงการพฒันาผลิตภัณฑแ์ละการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
238.2007 ล้านบาท 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   5.0000 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
  5.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขต
นวัตกรรม 

ผลงาน 58  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีนวัตกรรม กิจการ 55  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดบั

อุตสำหกรรมด้ำนชีววิทยำศำสตร์ให้สำมำรถแขง่ขันได้ 
  5.0000 

 ตัวช้ีวัด : พัฒนาสารสกดัจากผลติภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหาร
เสริมและเครื่องส าอาง 

สูตรต ารับ/
ผลิตภัณฑ ์

2  

 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมและเครื่องส ำอำงเชงิพำณิชย์   5.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็น

อาหารเสริมและเครื่องส าอาง 
สูตรต ารับ/
ผลิตภัณฑ ์

2  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาโรงงานสารสกัดมูลค่าสูงจากยางพาราสู่เชิง
พาณิชย์ 

  2.0000 

 ตัวช้ีวัด : พัฒนาสารสกดัจากผลติภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหาร
เสริมและเครื่องส าอาง 

สูตรต ารับ/
ผลิตภัณฑ ์

1  

 กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาสารสกัดจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหาร
เสริมและเครื่องส าอาง 

  3.0000 

 ตัวช้ีวัด : พัฒนาสารสกดัจากผลติภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหาร
เสริมและเครื่องส าอาง 

สูตรต ารับ/
ผลิตภัณฑ ์

1  

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

   33.9245 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

   33.9245 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  33.9245 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  33.9245 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

คน-ปี 23  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 965  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมด้ำนชีววิทยำศำสตร์ 

  33.9245 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

กิจการ 71  

 โครงกำรพัฒนำและยกระดบัมำตรฐำนวิสำหกิจขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อม (SMEs) และอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

  16.3745 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
 

กิจการ 41  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เน้นผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ และผลติภัณฑ์ด้านสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐานสากล 

  11.5220 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

กิจการ 31  

 กิจกรรมท่ี 2 : ให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารส าหรับเครื่องมือ
แพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT) 
หรือการให้บริการปรึกษาการจัดท าระบบจัดการคุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 13485 

  4.8525 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

กิจการ 10  

 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรรำยใหม ่(Startup) ด้ำนชีววิทยำศำสตร ์   17.5500 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือ

พัฒนาผู้ประกอบการเดิมในธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ 
กิจการ 30  

 กิจกรรมท่ี 1 : สร้างและสนับสนุน Startup เพื่อเข้าสู่ธุรกิจชีววิทยา
ศาสตร ์

  17.5500 

 ตัวช้ีวัด : สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือ พัฒนา
ผู้ประกอบการเดิมในธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ (startup 
companies) 

กิจการ 30  

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   146.1725 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ 

   146.1725 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  146.1725 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  146.1725 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบรกิำรเพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชนข์องภำคกำรผลิตและ
ทำงกำรแพทย ์

  146.1725 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการพัฒนาเข้า
สู่การทดสอบหรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

16  

 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยพัฒนาและ
ให้บริการที่ได้รับการพัฒนา 

แห่ง 1  

 โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยด้ำนชีววิทยำ
ศำสตร ์

  146.1725 
 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาเข้า
สู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

16  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการวิจัย
พัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา 

แห่ง 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : จดัตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และ 
ชราภาพโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บ าบัด (Cell Therapy) และยีนบ าบัด 
(Gene Therapy) 

  30.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการพัฒนาเข้าสู่การ
ทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

2  

 กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุน่ยนต์ทางการแพทย์ช้ันสูง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน 

  18.6437 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นรองรับการวิจัยพัฒนา
และให้บริการที่ได้รับการพัฒนา 

แห่ง 1  

 กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนายา เภสัชพันธุศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอด
สู่เชิงพาณิชย์และลดการน าเข้าจากต่างประเทศ 

  14.8788 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการพัฒนาเข้าสู่การ
ทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

6  

 กิจกรรมท่ี 4 : พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและเครื่องมือแพทย์เพื่อ
การน าไปใช้ประโยชน์และลดการน าเข้า 

  25.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการพัฒนาเข้าสู่การ
ทดสอบหรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

3  

 กิจกรรมท่ี 5 : พัฒนายา วัคซีน และชีววัตถุเพื่อใช้เองในประเทศ และ
ส่งออก ระยะที่ 1: พัฒนาต้นแบบยาชีววัตถุเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
การผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนในประเทศ 

  57.1500 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการพัฒนาเข้า
สู่การทดสอบหรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

5  

แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   10.0000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยมีการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
มีการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพฯ 

   10.0000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  10.0000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 
 

ผลงาน 371  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมและพัฒนำต่อยอดให้เกิด
องคค์วำมรู้ ผลิตภัณฑ์และบรกิำรด้ำนชวีวิทยำศำสตร์ที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เรื่อง 4  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิง

พาณิชย์ 
ต้นแบบ 1  

 โครงกำรขบัเคล่ือนยุทธศำสตร์ด้ำนชีววิทยำศำสตร์และกำรลงทุน   10.0000 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
ต้นแบบ 1  

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีโอกาสทางธุรกิจสูง 
(Champion Products) สู่การผลติเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

  10.0000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

1  

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   39.5371 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   39.5371 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   39.5371 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  39.5371 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินกำรภำครัฐ 
  39.5371 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ   39.5371 
 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : รายการค่าด าเนินการภาครัฐ   39.5371 
 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   22.7870 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   22.7870 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  22.7870 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  22.7870 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการที่ผลติได้เองภายในประเทศ 

ผลงาน 3  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

คน 700  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมและพัฒนำต่อยอดให้เกิด
องคค์วำมรู้ ผลิตภัณฑ์และบรกิำรด้ำนชวีวิทยำศำสตร์ที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 

   22.7870 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เรื่อง 4  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิง

พาณิชย์ 
ต้นแบบ 1  

 ผลผลิตองคค์วำมรู้ ผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนชีววิทยำศำสตร์ที่มี
ศักยภำพเชงิพำณิชย์และอุตสำหกรรม 

      22.7870 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยา
ศาสตร ์

เรื่อง 4  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร ์

  22.7870 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เรื่อง 4  
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน       
ลดควำมเหล่ือมล้ ำและ
สร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน 

   20.3167 

แผนงำนบรูณำกำรสร้ำง
ควำมเสมอภำคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอำยุ 

   20.3167 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สภาพแวดล้อม และ
นวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอาย ุ

   20.3167 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  20.3167 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  20.3167 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการที่ผลติได้เองภายในประเทศ 

ผลงาน 3  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

คน 700  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ส่งเสริมกำรพัฒนำต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรกิำรที่สำมำรถใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิต 

  20.3167 

 ตัวช้ีวัด : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอาย ุ

คน 700  

 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบรกิำรด้ำนชีววิทยำศำสตร์สุขภำพ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำย ุ

  20.3167 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ 

คน 700  

 กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่
การให้บริการผู้สูงอายุ 

  20.3167 

 ตัวช้ีวัด : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอาย ุ

คน 700  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 9 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของส านักงบประมาณ, ปี 2562 

2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ   
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (แบบ สงป. 301) 

3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, ปี 2562 
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14. สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 

14.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรชั้นน าในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างสังคม

นวัตกรรมอย่างยั่งยืน  
 

14.2 พันธกิจ 
1) วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์

และบริการ ตอบสนองการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2) ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรม และที่ปรึกษา

เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิด

การน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ทันสมัย

และมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

14.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,107.4014 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
706.1347 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.94 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
1,813.5361 ล้านบาท) จ าแนกได้ ดังนี้ 

14.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงที่ 4-75 
 

ตำรำงท่ี 4-75 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ  
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 398.6026 35.99 

2. แผนงำนพื้นฐำน 103.8155 9.38 
- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 103.8155  

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 211.7462 19.12 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 
211.7462  

4. แผนงำนบูรณำกำร 393.2371 35.51 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 64.7079  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 

33.6970  

- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์
 

136.5000  

ง. สำระส ำคัญงบประมำณของรัฐวิสำหกิจ 
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แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 132.3491  
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 25.9831  

รวม 1,107.4014 100.00 

ที่มำ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ปี 2562 
  

14.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ านวน 1,107.4014 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่าย
ที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-76 และแผนภูมิที่  
4-40 
 

ตำรำงที่ 4-76 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 
งบด าเนินงาน - - 
งบลงทุน 379.1637 34.24 
งบเงินอุดหนุน 728.2377 65.76 

- งบบุคลากร 398.6026 35.99 
- งบด าเนินงาน 329.6351 29.77 
- งบลงทุน - - 
- งบเงินอุดหนุน - - 
- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 1,107.4014 100.00 

ที่มำ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-40 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ปี 2562 
 

14.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีรายการที่ผูกพันข้ามปี 
งบประมาณเพ่ือมาใช้จ่ายต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 2.8224 
ล้านบาท ดังแสดงตามตำรำงที่ 4-77 
 
 

ตำรำงที ่4-77 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ 

แผนงำนพ้ืนฐำน 1 2.8224 2.8224 - - - 
1. ผลผลิตการให้บริการ

ทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

1 2.8224 2.8224 - - - 

รวมท้ังสิ้น 1 2.8224 2.8224 - - - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานพื้นฐาน – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน       

1 รายการ เป็นเงิน 2.8224 ล้านบาท 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 13 รัฐวิสาหกิจ ของ
ส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ปี 2562 
 

งบบุคลากร 
35.99% 

งบด าเนินงาน 
29.77% 

งบลงทุน 
34.24% 

งบประมำณรวม 
1,107.4014 ล้ำนบำท 
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14.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
5 เป้าหมายการให้บริการ และ 2 ผลผลิต 12 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-78 และตำรำงที ่4-79 
 

ตำรำงท่ี 4-78 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 1,813.5361 1,107.4014 

1. ผลงำนวิจัยที่ตอบสนองนโยบำยประเทศในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 

ล้ำนบำท 607.9114 234.9049 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการมีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีมีมูลคา่เชิงพาณิชย์ของสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80 80 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการผ่านการ
ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานส าคญัในอุตสาหกรรม
ศักยภาพของสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80 80 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยระบบราง 

รายการ 25 30 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไดร้ับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 90 90 

2. ผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย ์ ล้ำนบำท 164.8125 110.9819 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 52 29 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

เรื่อง 42 22 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลติและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 28 29 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยท่ีน าองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม 
และชุมชน 

ร้อยละ - 40 

- ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการวิจยัและพัฒนาที่ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 85 85 

3. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคมของกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำก 

ล้ำนบำท 69.9000 25.9831 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ราย - 135 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ห่วงโซ่คุณค่า 

แห่ง - 22 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ - 10 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าของผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ - 10 
- ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการวิจยัและพัฒนาที่ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ - 85 

4. ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน เกษตรกร ได้รับกำร
ยกระดับด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้ำนบำท 371.2963 211.7462 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้รับการถ่ายทอดความรู้ 
และเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ราย 2,500 2,900 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

ล้านบาท 220 242 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน 15 11 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คน 635 638 

- ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าป ี

ร้อยละ 85 85 

5. สร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบกำร ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน วว. 

ล้ำนบำท 163.0444 125.1827 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการ 
ที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 3,200 3,400 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการบริการวิเคราะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รายการ 140,000 142,500 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

ราย 110 110 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการตรวจตดิตามผลลูกค้าท่ี
ได้รับการรับรอง 

ราย 160 160 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลติภัณฑ์พร้อมถ่ายทอด
ผ่านสื่อ Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ 

เทคโนโลย ี 20 20 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการทดสอบการสลายตัว
ทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล ISO 17088 

ตัวอย่าง 3 4 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การรับรองความสามารถระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ ISO/IEC 17025 และโปรแกรม
การทดสอบความช านาญ ISO/IEC 17043    

รายการ 1 3 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 436.5715 398.6026 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 13 รัฐวิสาหกิจ ของ
ส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ปี 2562 
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ตำรำงท่ี 4-79 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                        
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 1,813.5361 1,107.4014 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 436.5715 398.6026 
2. แผนงำนพื้นฐำน 110.9594 103.8155 

1. ผลผลิตการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 110.9594 103.8155 
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ - 211.7462 

1. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

- 211.7462 

4. แผนงำนบูรณำกำร 1,266.0052 393.2371 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 207.4964 64.7079 
1. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจลุินทรียเ์พื่ออุตสาหกรรม 151.1544 7.6443 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยอาหาร 9.4420 14.3636 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวตักรรมอาหารปลอดภัย 46.9000 42.7000 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจชุมชน และวสิำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมสูส่ำกล 
53.0000 33.6970 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจภุณัฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 

23.0000 14.8868 

2. โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

30.0000 18.8102 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิติกส ์ 240.4250 136.5000 
1. โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบ

ขนส่งทางราง 
240.4250 136.5000 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 588.1938 132.3491 
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม - 88.5726 
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ - 22.4093 
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ 
- 21.3672 

4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ประเทศ 

14.0000 - 

5. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและ
คุณภาพชีวิตประชาชน 

366.5797 - 

6. โครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 148.2844 - 
7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและบุคลากรวิจัย 59.3297 - 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค - 25.9831 

1. โครงการส่งเสรมิการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสูส่ินค้าชนิดใหม่
ตามศักยภาพพื้นที ่

- 9.0830 

2. โครงการส่งเสรมิเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ - 6.6996 
3. โครงการส่งเสรมิเกษตรกรให้มกีารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต

และบรหิารจดัการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
- 10.2005 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

แผนงำนบูรณำกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชมุชนเข้มแข็ง 106.9900 - 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมสินคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) 106.9900 - 
แผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภำยในประเทศ 
69.0000 - 

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 24.0000 - 
2. โครงการพัฒนาคณุภาพผลผลิตผลไม้และพืชอัตลักษณ์ 5.0000 - 
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรยี์ 35.1000 - 
4. โครงการศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5.8000 - 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 13 รัฐวิสาหกิจ ของ
ส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ปี 2562 
 

ทั้งนี ้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเกือบทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-41 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์/ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-42 
 

แผนภูมิที่ 4-41 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ              
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 
 
ที่มำ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ปี 2562 
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ล้านบาท 
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แผนภูมิที่ 4-42 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ                
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 398.6026 ล้านบาท 
ที่มำ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ปี 2562 
 

14.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ  
1 รายการ ดังมีรายละเอียดแสดงตามตำรำงท่ี 4-80 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4-80 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ                 
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 

วว. 
26 1,107.4014 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   1,107.4014 

แผนงำนบรูณำกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม
ศักยภำพ 

   64.7079 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
สถานประกอบการที่เข้า

   64.7079 

14.65 

29.87 

1.08 

2.03 

6.02 

2.10 

2.65 

19.26 

12.50 

3.16 

3.01 

1.28 

0.95 

1.44 
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1. ผลผลิตการใหบ้ริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. โครงการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเช้ือจลุินทรีย์เพือ่อุตสาหกรรม 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยอาหาร 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย 

6. โครงการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑเ์พือ่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

7. โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

8. โครงการบรกิารวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง 

9. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

10. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

11. โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

12. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสูส่ินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพ
พื้นที ่

13. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนอื 

14. โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้ีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหาร
จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
708.7988 ล้านบาท 



                                 งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 262 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

ร่วมโครงการมีผลิตภาพ
การผลิตและผลติภาพ
แรงงานเพิ่มขึ้น/ สถาน
ประกอบการที่ได้
มาตรฐานในอุตสาหกรรม
ศักยภาพเพิ่มขึ้นฯ 
 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่4 : พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรม   64.7079 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
  64.7079 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย 214  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผลงำนวิจัยที่ตอบสนองนโยบำย

ประเทศในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
  64.7079 

 ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลคา่เชิงพาณิชย์ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
ส าคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพของสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยระบบราง 

รายการ 30  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน  

ราย 90  

 โครงกำรจัดตัง้ศูนยน์วัตกรรมกำรผลิตหวัเชื้อจุลินทรีย์เพ่ืออุตสำหกรรม    7.6443 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใช้ในการผลิต/พัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเชิง
พาณิชย์ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล 

โครงการ/
กิจกรรม 

1  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นักวิจัยที่สอบผ่านการประเมินความช านาญ 
(Proficiency test) ในการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน  ISO/IEC 
17025 

ราย 1  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนานวัตกรรมการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์เพื่อ
อุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอตกิ 

  7.6443 

 ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลคา่เชิงพาณิชย์ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล 

โครงการ/
กิจกรรม 

1  

 ตัวช้ีวัด : นักวิจัยที่สอบผ่านการประเมินความช านาญ (Proficiency 
test) ในการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ราย 1  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพวิจัยอำหำร   14.3636 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใช้ในการผลิต/พัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเชิง
พาณิชย์ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการด้านอาหารแปรรูปได้รับการ
ยกระดับผลติภัณฑ ์

ราย 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีและส่วนกลางเกิดความร่วมมือบูรณาการ
การท างาน 

หน่วยงาน 10  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพวิจัยอาหารภาคเอกชน   14.3636 
 ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

ในการผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลคา่เชิงพาณิชย์ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการด้านอาหารแปรรูปได้รับการยกระดับ
ผลิตภัณฑ ์

ราย 80  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา
ในพื้นท่ีและส่วนกลางเกิดความร่วมมือบูรณาการการท างาน 

หน่วยงาน 10  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอตุสำหกรรมและนวัตกรรมอำหำรปลอดภัย    42.7000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการผ่านการประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐานส าคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ ของสถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการทดสอบท่ีให้บริการแก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

รายการ 700  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนเรื่องของวิธีทดสอบใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนาจนได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหาร
ปลอดภัย 

  42.7000 

 ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
ส าคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพของสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการทดสอบท่ีให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

รายการ 700  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเรื่องของวิธีทดสอบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจนได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

   33.6970 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการยกระดับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

   33.6970 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  33.6970 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  33.6970 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 240  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 
ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 1,645  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผลงำนวิจัยที่ตอบสนองนโยบำย
ประเทศในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

  33.6970 

 ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลคา่เชิงพาณิชย์ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
ส าคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพของสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยระบบราง 

รายการ 30  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน  

ราย 90  

 โครงกำรจัดตัง้ศูนยน์วัตกรรมกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs)  

  14.8868 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน     

ราย 50  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้รับการให้ค าปรึกษา/ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุ
และบรรจุภัณฑ์ 

ราย 120  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับบริการให้ค าปรึกษาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

ร้อยละ 87  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) 

  14.8868 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน     

ราย 50  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้รับการให้ค าปรึกษา/ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุและ  
บรรจุภัณฑ์ 

ราย 120  

 ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับบริการให้ค าปรึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ร้อยละ 87  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 โครงกำรพัฒนำตลำดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

  18.8102 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 40  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนความต้องการที่จะรับการสนับสนุนการ
น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ผ่านระบบ 
Electronic Science Technology and Innovation (ESTI) 

ราย 1,500  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในตลาด 

หน่วยงาน 10  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  18.8102 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 40  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนความต้องการที่จะรับการสนับสนุนการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ผ่านระบบ 
Electronic Science Technology and Innovation (ESTI) 

ราย 1,500  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา
ที่เข้าร่วมในตลาด 

หน่วยงาน 10  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

แผนงำนบรูณำกำร
พัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   25.9831 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
เศรษฐกิจระดับภาคเติบโต
ตามศักยภาพประชาชนมี
ความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ     
แข่งขันฯ) 

   25.9831 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  25.9831 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  25.9831 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 240  
 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 
ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

207  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ ์

ราย 1,645  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 

  25.9831 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์  

ราย 135  

 ตัวช้ีวัด : พัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่คุณค่า 

แห่ง 22  

 ตัวช้ีวัด : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
 ตัวช้ีวัด : มูลค่าของผลติภัณฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
 ตัวช้ีวัด : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 โครงกำรส่งเสริมกำรปรบัเปลี่ยนกำรผลิตสินค้ำเกษตรไปสู่สินค้ำชนิดใหม่

ตำมศักยภำพพื้นที ่
  9.0830 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รบัการพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

ราย 3,200  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิต 

ราย 1,600  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รบัการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาธุรกิจ 

ราย 480  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ราย 48  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่คุณค่า 

แห่ง 8  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  9.0830 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ราย 3,200  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรที่น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิต 

ราย 1,600  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาธุรกิจ 

ราย 480  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ราย 48  

 ตัวช้ีวัด : พัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่คุณค่า 

แห่ง 8  

 ตัวช้ีวัด : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
 ตัวช้ีวัด : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภำคเหนือ   6.6996 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รบัการพัฒนาองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ราย 2,400  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิต 

ราย 1,200  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รบัการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาธุรกิจ 

ราย 390  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ราย 39  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่คุณค่า 

แห่ง 6  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม : ภาคเหนือ 

  6.6996 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ราย 2,400  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรที่น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิต 

ราย 1,200  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาธุรกิจ 

ราย 390  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ราย 39  

 ตัวช้ีวัด : พัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่คุณค่า 

แห่ง 6  

 ตัวช้ีวัด : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 โครงกำรส่งเสริมเกษตรกรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำร

ผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเปน็ระบบ 
  10.2005 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รบัการพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ราย 2,800  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิต 

ราย 1,400  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รบัการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาธุรกิจ 

ราย 480  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ราย 48  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่คุณค่า 

แห่ง 8  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม : ภาคใต ้
  10.2005 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ราย 2,800  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรที่น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิต 

ราย 1,400  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาธุรกิจ 

ราย 480  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ราย 48  

 ตัวช้ีวัด : พัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่คุณค่า 

แห่ง 8  

 ตัวช้ีวัด : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
 ตัวช้ีวัด : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
แผนงำนบรูณำกำร
พัฒนำด้ำนคมนำคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 

   136.5000 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งมี
ความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สามารถ
เช่ือมโยงทั่วถึงทั่งภายใน
ประทเศและต่างประเทศ 

   136.5000 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  136.5000 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  136.5000 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผลงำนวิจัยที่ตอบสนองนโยบำย
ประเทศในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

  136.5000 

 ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลคา่เชิงพาณิชย์ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
ส าคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพของสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยระบบราง 

รายการ 30  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน  

ราย 90  

 โครงกำรบริกำรวิเครำะหแ์ละทดสอบมำตรฐำนควำมปลอดภัยระบบ
ขนส่งทำงรำง 

  136.5000 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยระบบราง 

รายการ 30  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ทดสอบได้ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยระบบราง 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : บริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย
ระบบขนส่งทางราง 

  136.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยระบบราง 

รายการ 30  

 ตัวช้ีวัด : การวิเคราะห์ทดสอบได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ระบบราง 

ร้อยละ 100  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   132.3491 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

   110.9819 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  110.9819 
 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  110.9819 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 
 

ร้อยละ 26  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย ์

  110.9819 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 28  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

เรื่อง 19  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 24.75  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยที่น าองค์ความรู้ เทคโนโลย ีนวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม ชุมชน 

ร้อยละ 61.34  

 ตัวช้ีวัด : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิง่แวดล้อม    88.5726 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 19  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ี
สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

เรื่อง 14  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
น าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลติและบริการ 
และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 25.50  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยที่น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน 

ร้อยละ 60.77  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรและ

ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
  32.6493 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 9  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

เรื่อง 5  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 24  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยที่น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม ชุมชน 

ร้อยละ 60  

 ตัวช้ีวัด : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์อาหารและสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ 
  55.9233 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 10  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

เรื่อง 9  



                                 งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 270 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 27  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยที่น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม ชุมชน 

ร้อยละ 61.50  

 ตัวช้ีวัด : การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

รายการ 15  

 ตัวช้ีวัด : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ    22.4093 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
เรื่อง 9  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ี
สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

เรื่อง 5  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
น าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลติและบริการ 
และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 24  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยที่น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน 

ร้อยละ 61.90  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
  20.1694 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 6  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

เรื่อง 3  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 24  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยที่น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม ชุมชน 

ร้อยละ 57.14  

 ตัวช้ีวัด : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
 กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนานวัตกรรมวัสดุและจักรกลอัตโนมัต ิ   2.2399 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 
เรื่อง 3  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่น
ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

เรื่อง 2  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ 

ร้อยละ 24  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลงานวิจัยที่น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม ชุมชน 

ร้อยละ 66.67  

 ตัวช้ีวัด : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ 

   21.3672 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  21.3672 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  21.3672 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำน วทน. 
ให้กับผูป้ระกอบกำร ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพืน้ฐำน วว. 

  21.3672 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 3,400  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ
บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายการ 142,500  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ราย 110  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนการตรวจติดตามผลลูกคา้ที่ได้รับการรับรอง ราย 160  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้ง

ภาษาไทย-อังกฤษ 
เทคโนโลย ี 20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO 17088 

ตัวอย่าง 4  

 ตัวช้ีวัด : การรับรองความสามารถระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 และโปรแกรมการทดสอบความช านาญ ISO/IEC 
17043 

รายการ 3  

 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร ระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ 

  21.3672 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO 17088 

ตัวอย่าง 4  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพใน
เบื้องต้น 

ตัวอย่าง 30  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การรับรองความสามารถระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และโปรแกรมการทดสอบความ
ช านาญ ISO/IEC 17043 

รายการ 3  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อ
ระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเข้มแข็ง 

  21.3672 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐาน 
สากล ISO 17088 

ตัวอย่าง 4  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพในเบื้องต้น ตัวอย่าง 30  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัยจากการทดสอบจากสัตว์ทดลองสามารถ

ไปใช้ประโยชน์ 
 

รายการ 30  



                                 งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 272 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : หน่วยงานเครือข่ายด้านโครงสร้าง MSTQ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
และนอกประเทศ เกิดความร่วมมือบูรณาการท างาน ส่งผลให้
อุตสาหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้อง เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  

หน่วยงาน 6  

 ตัวช้ีวัด : การรับรองความสามารถระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 และโปรแกรมการทดสอบความช านาญ ISO/IEC 
17043 

รายการ 3  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   211.7462 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่
การเป็นสังคมที่อยู่บน
เศรษฐกิจฐานความรู้ และ
มีการส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

   211.7462 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  211.7462 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  211.7462 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ราย 965  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ผูป้ระกอบกำรวิสำหกิจชุมชน 
เกษตรกร ไดร้ับกำรยกระดับด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  211.7462 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ราย 2,900  

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 242  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน 11  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 638  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 ผลผลิตกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม 

  211.7462 
 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ราย 2,900  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 242  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 
 

ชุมชน 11  



งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                             273 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 638  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่อตุสาหกรรม วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

  14.8152 

 ตัวช้ีวัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 242  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนธุรกิจที่เกิดจากปัจจัยสนับสนุนและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ราย 5  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา 

  7.9107 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 638  
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าท างานด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ร้อยละ 50  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา คน 15  
 กิจกรรมท่ี 3 : การถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน   52.7352 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ราย 2,900  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนในชนบทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ราย 2,500  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสังคม เรื่อง 10  
 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

ประจ าปี 
ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 4 : การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

  40.1957 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน 11  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนในพื้นที่สูงห่างไกลความเจริญได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชเมืองหนาวเพื่อการพาณิชย์ 

ราย 70  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนในชนบทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ราย 2,100  
 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

ประจ าปี 
ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 5 : การส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรม   96.0894 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกร วิสาหกิจ อุตสาหกรรมและบริการ ได้รับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ราย 105  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาขนาด
ใหญ่สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันให้กับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

โครงการ 35  

 ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ร้อยละ 85  

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   398.6026 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน

   398.6026 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  
 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   398.6026 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  398.6026 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

ภำครัฐในกำรพัฒนำศกัยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  398.6026 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐัพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  398.6026 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ   398.6026 
 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   103.8155 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   103.8155 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  103.8155 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  103.8155 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการน าผลงาน 
วิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 31,613.50  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ 26  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน 371  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำน วทน. 
ให้กับผูป้ระกอบกำร ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพืน้ฐำน วว. 

  103.8155 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 3,400  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ
บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายการ 142,500  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ราย 110  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนการตรวจติดตามผลลูกคา้ที่ได้รับการรับรอง ราย 160  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้ง

ภาษาไทย-อังกฤษ 
เทคโนโลย ี 20  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐาน 
สากล ISO 17088 

ตัวอย่าง 4  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : การรับรองความสามารถ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 และโปรแกรมการทดสอบความช านาญ ISO/IEC 
17043 

รายการ 3  

 ผลผลิตกำรใหบ้รกิำรทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   103.8155 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 3,400  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 
และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายการ 142,500  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบ
ใหม่ 

เรื่อง 6  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากล 

ราย 110  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการตรวจติดตามผลลูกค้าท่ีได้รับการ
รับรอง 

ราย 160  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการรับรองกระบวนการจัดการ Go 
Green รองรับการกีดกันทางการค้า 

ราย 50  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์พรอ้มถ่ายทอดผ่านสื่อ 
Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ 

เทคโนโลย ี 20  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ร้อยละ 93  

 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ความส าเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ 90  

 กิจกรรมท่ี 1 : บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดิบ ผลติภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
และการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

  50.1852 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ 3,400  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ
บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายการ 108,500  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่ เรื่อง 6  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ร้อยละ 93  

 ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90  

 กิจกรรมท่ี 2 : บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล   8.8211 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ราย 110  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการตรวจติดตามผลลูกคา้ที่ได้รับการรับรอง ราย 160  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนการรับรองกระบวนการจัดการ Go Green รองรับ
การกีดกันทางการค้า 

ราย 50  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 93  

 ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90  

 กิจกรรมท่ี 3 : บริการข้อมูลข้อสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  44.8092 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนให้บริการข้อมูลข้อสนเทศ รายการ 34,000  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้ง
ภาษาไทย-อังกฤษ 

เทคโนโลย ี 20  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ร้อยละ 93  

 ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 13 รัฐวิสาหกิจ ของ
ส านักงบประมาณ, ปี 2562   

 2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (แบบ สงป. 301) 

 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ปี 2562 
 
 
 

15. องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.) 
 

15.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน าในอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

15.2 พันธกิจ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนัก

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    

15.3 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 853.0159 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
893.9861 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.17 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
1,747.0020 ล้านบาท) จ าแนกได้ ดังนี้ 

15.3.1 จ ำแนกตำมแผนงำน รายละเอียดตามตำรำงท่ี 4-81 
 

ตำรำงท่ี 4-81 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ  
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 85.0421 9.97 

2. แผนงำนพื้นฐำน 149.2028 17.49 
- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 149.2028  

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 616.7233 72.30 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 
616.7233  
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แผนงำน 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

4. แผนงำนบูรณำกำร 2.0477 0.24 
- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2.0477  

รวม 853.0159 100.00 

ที่มำ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 

  
15.3.2 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ จ านวน 853.0159 ล้านบาท ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆ ตามงบรายจ่ายที่ส าคัญ โดยมีสัดส่วน
ของงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังแสดงตามตำรำงท่ี 4-82 และแผนภูมิที่ 4-43 
 

ตำรำงที่ 4-82 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ (ล้ำนบำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 
งบด าเนินงาน - - 
งบลงทุน 287.5865 33.71 
งบเงินอุดหนุน 565.4294 66.29 

- งบบุคลากร 85.0421 9.97 
- งบด าเนินงาน 480.3873 56.32 
- งบลงทุน - - 
- งบเงินอุดหนุน - - 
- งบรายจ่ายอื่น - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 853.0159 100.00 

ที่มำ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 
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แผนภูมิที่ 4-43 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 
ที่มำ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 

15.3.3 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมผลผลิต/
โครงกำร 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพ่ือมาใช้
จ่ายต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 151.7868 ล้านบาท ดังแสดง
ตามตำรำงที่ 4-83 
 

ตำรำงที ่4-83 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ 
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงกำร 
จ ำนวน 
รำยกำร 

ปีงบประมำณ เงินนอก 
งบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 5 151.7868 290.1534 1,258.5387 - - 
1. โครงการพิพิธภัณฑ์

พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์
รัชกาลที่ 9) 

3 112.0559 - - - - 

2. โครงการศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต 
(Futurium) 

2 39.7309 290.1534 1,258.5387   

รวมท้ังสิ้น 5 151.7868 290.1534 1,258.5387 - - 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เนื่องจาก 
1. แผนงานยุทธศาสตร์ – เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน       

5 รายการ เป็นเงิน 151.7868 ล้านบาท 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 13 รัฐวิสาหกิจ ของ
ส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 

งบบุคลากร 
9.97% 

งบด าเนินงาน 
56.32% 

งบลงทุน 
33.71% 

งบประมำณรวม 
853.0159 ล้ำนบำท 
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15.3.4 จ ำแนกตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ประกอบด้วย        
3 เป้าหมายการให้บริการ และ 1 ผลผลิต 4 โครงการ ดังมีรายละเอียดตามตำรำงที่ 4-84 และตำรำงที ่4-85 
 

ตำรำงท่ี 4-84 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรขององค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
งบประมำณ / ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 
รวมงบประมำณ ล้ำนบำท 1,747.0020 853.0159 

1. กำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ล้ำนบำท 150.7029 149.2028 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการพิพิธภณัฑ ์ 

ร้อยละ 90 90 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่
เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการบริหารจัดการ  

ร้อยละ - 5 

2. ศึกษำวิจัยและรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงธรรมชำติและ
กำรสื่อสำรวิทยำศำสตร์ 

ล้ำนบำท 0.1703 2.0477 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บทความที่ตีพิมพ์ทั้งในและนอก
ประเทศ 

บทความ 1 3 

3. พัฒนำและบริกำรกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ล้ำนบำท 1,516.0929 616.7233 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เขา้ชมพิพิธภัณฑ์และ
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 4,217,970 4,274,710 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับจากการประกวดแขง่ขันในระดับนานาชาต ิ

รางวัล - 8 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสื่อสิง่พิมพ์ที่เผยแพรสู่่
สาธารณะ 

เรื่อง - 18 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

รายการ - 6 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

ร้อยละ (สะสม) 96 100 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 

ร้อยละ (สะสม) 5 14 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

ร้อยละ - 85 

สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ 

ล้ำนบำท 80.0359 85.0421 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 13 รัฐวิสาหกิจ ของ
ส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 
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ตำรำงท่ี 4-85 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ของ                        
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมงบประมำณ 1,747.0020 853.0159 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 80.0359 85.0421 
2. แผนงำนพื้นฐำน 191.4164 149.2028 

1. ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ - 149.2028 
2. ผลผลิตการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร ์ 150.7029 - 
3. ผลผลิตการให้บริการกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 40.7135 - 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 1,475.3794 616.7233 
1. โครงการเสริมสรา้งขีดความสามารถก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
342.5016 464.9365 

2. โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9) 852.5678 112.0559 
3. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 280.3100 39.7309 

4. แผนงำนบูรณำกำร 0.1703 2.0477 
แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 0.1703 2.0477 
1. โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาต ิ 0.1703 2.0477 

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 13 รัฐวิสาหกิจ ของ
ส านักงบประมาณ, ปี 2562   

2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 
ทั้งนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในอัตราที่
เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปีแสดงตามแผนภูมิที่ 4-44 และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์/ภารกิจที่ส าคัญ ผ่านแผนงานหรือโครงการต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 4-45 
 

แผนภูมิที่ 4-44 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 ของ                  
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 

 
ที่มำ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 

0.0000 

500.0000 

1,000.0000 

1,500.0000 

2,000.0000 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

920.6847 

687.6956 717.4628 

846.4030 

1,747.0020 
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ล้านบาท 
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แผนภูมิที่ 4-45 ร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ                
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

 
หมำยเหตุ : ไม่รวมงบบุคลากร จ านวน 85.0421 ล้านบาท 
ที่มำ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562 
 

15.3.5 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังมี
รายละเอียดแสดงตามตำรำงท่ี 4-86 ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 4-86 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ                 

องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

รวมทั้งส้ิน 1 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร 
ตัวชี้วัด 

อพ. 
10 853.0159 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 

   853.0159 

แผนงำนบรูณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

   2.0477 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

   2.0477 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่2 : บริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
ในสำขำเป้ำหมำย 

  2.0477 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  2.0477 

19.43 

60.54 

14.59 

5.17 

0.27 
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1. ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 

2. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3. โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเกา้ (พิพิธภัณฑ์รัชกาลท่ี 9) 

4. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 

5. โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ 

ร้อยละ 

รวมงบประมาณผลผลิต/โครงการ 
767.9738 ล้านบาท 
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 873  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

อันดับ 40  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 50  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ศกึษำวิจัยและรวบรวมองค์
ควำมรู้ทำงธรรมชำติและกำรส่ือสำรวิทยำศำสตร์ 

  2.0477 

 ตัวช้ีวัด : บทความที่ตีพิมพ์ท้ังในและนอกประเทศ บทความ 3  
 โครงกำรศกึษำวิจัยและรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนธรรมชำติ            2.0477 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บทความที่ตีพิมพ์ท้ังในและนอกประเทศ บทความ 3  
 กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

และสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต 
  0.4825 

 ตัวช้ีวัด : ชุดข้อมูล ชุด 1  
 กิจกรรมท่ี 2 : การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

และสัตว์ในพื้นท่ีสวนสัตว์นครราชสีมา 
  0.2821 

 ตัวช้ีวัด : ชุดข้อมูล ชุด 1  
 กิจกรรมท่ี 3 : การท าเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งช้ีชนิดพรรณไม้

สกุลมะเดื่อพื้นเมืองของไทยเพื่อการอนุรักษ์ 
  0.4647 

 ตัวช้ีวัด : ชุดข้อมูล ชุด 1  
 กิจกรรมท่ี 4 : การศึกษาความหลากชนิดและพลวัตของไม้พื้นล่างในป่า

ดิบเขาระดับต่ าบริเวณลุ่มน้ าห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

  0.2320 
  

 ตัวช้ีวัด : ชุดข้อมูล ชุด 1  
 กิจกรรมท่ี 5 : การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นท่ี

ภูเขาหินปูนภาคกลางในประเทศไทย 
  0.0942 

 ตัวช้ีวัด : ชุดข้อมูล ชุด 1  
 กิจกรรมท่ี 6 : การศึกษาความหลากชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นท่ีป่า

มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง 
  0.3888 

 ตัวช้ีวัด : ชุดข้อมูล ชุด 1  
 กิจกรรมท่ี 7 : การศึกษาความหลากชนิดของหอยทากจ๋ิวภูเขาหินปูนใน

พื้นท่ีภาคกลางในประเทศไทย 
  0.1034 

 ตัวช้ีวัด : ชุดข้อมูล ชุด 1  
แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำศักยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

   616.7233 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่
การเป็นสังคมที่อยู่บน
เศรษฐกิจฐานความรู้ และ
มีการส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

   616.7233 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  464.9365 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  464.9365 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

คน 2,766,482  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ 

ร้อยละ 83  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำและบรกิำรกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  464.9365 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 4,274,710  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการ

ประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ 
รางวัล 8  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ เรื่อง 18  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม 
รายการ 6  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความตระหนักด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม 

ร้อยละ 85  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ร้อยละ
(สะสม) 

100  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต 

ร้อยละ
(สะสม) 

14  

 โครงกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  464.9365 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 4,274,710  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
จากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาต ิ

รางวัล 8  

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเผยแพร่สูส่าธารณะ เรื่อง 18  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนรายการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รายการ 6  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ร้อยละ 85  

 กิจกรรมท่ี 1 : บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า   46.6297 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนครุภัณฑ์ท่ีติดตั้งแล้วเสรจ็ รายการ 6  
 กิจกรรมท่ี 2 : บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์   25.3000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์ คน 600,000  
 กิจกรรมท่ี 3 : บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา   16.8980 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คน 600,000  
 กิจกรรมท่ี 4 : บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   18.5150 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คน 600,000  
 กิจกรรมท่ี 5 : จดัค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร ์   2.9830 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม คน 1,800  
 กิจกรรมท่ี 6 : จดัค่ายวิทยาศาสตรส์านใจไทยสู่ใจใต้   4.8000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม คน 720  
 กิจกรรมท่ี 7 : จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร ์   3.2742 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม คน 20,200  
 กิจกรรมท่ี 8 : จดันิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่   35.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม คน 500,000  
 กิจกรรมท่ี 9 : พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร ์   2.1040 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม คน 1,500  
 กิจกรรมท่ี 10 : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   220.0000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม 

 
 

คน 1,200,000  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 11 : ปลูกฝังปัญญาเยาว์   13.5000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม คน 32,000  
 กิจกรรมท่ี 12 : จัตุรสัวิทยาศาสตร ์   19.1791 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร ์ คน 150,000  
 กิจกรรมท่ี 13 : ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
  40.7135 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนวันที่บริหารจัดการออกอากาศ วัน 365  
 กิจกรรมท่ี 14 : สร้างความตระหนักด้านวทิยาศาสตร์และภูมิปัญญา

ไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC 
  14.5000 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม คน 155,830  
 กิจกรรมท่ี 15 : การแสดงทางวิทยาศาสตร์   0.7400 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม คน 355,660  
 กิจกรรมท่ี 16 : ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร ์   0.8000 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนคนท่ีร่วมกิจกรรม คน 57,000  
 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ 3 : ขับเคล่ือนโครงกำรวิทยำศำสตร ์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมขนำดใหญ่ และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  151.7868 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน 

  151.7868 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 80  
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พัฒนำและบรกิำรกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  151.7868 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 4,274,710  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการ

ประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ 
รางวัล 8  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ เรื่อง 18  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนรายการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม 
รายการ 6  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความตระหนักด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม 

ร้อยละ 85  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ร้อยละ
(สะสม) 

100  

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต 

ร้อยละ
(สะสม) 

14  

 โครงกำรพิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำ (พิพิธภัณฑ์รัชกำลที่ 9)         112.0559  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า 

ร้อยละ
(สะสม) 

100  

 กิจกรรมท่ี 1 : ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า   111.0439 
 ตัวช้ีวัด : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ร้อยละ

(สะสม) 
100  

 กิจกรรมท่ี 2 : ก่อสร้างช้ินงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อม
ติดตั้ง 

  1.0120 

 ตัวช้ีวัด : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างช้ินงานนิทรรศการ ร้อยละ
(สะสม) 

100  

 โครงกำรศนูย์นวัตกรรมแห่งอนำคต (Futurium)           39.7309  

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคต (Futurium) 

ร้อยละ
(สะสม) 

14  

 กิจกรรมท่ี 1 : ก่อสร้างอาคารและช้ินงานนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต (Futurium) 

  39.7309 

 ตัวช้ีวัด : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ร้อยละ
(สะสม) 

14  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 
(ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ) 

   85.0421 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  

   85.0421 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่ : -   85.0421 
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐใน

กำรด ำเนนิยุทธศำสตร ์
  85.0421 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : -     
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

ภำครัฐในกำรพัฒนำศกัยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  85.0421 

 ตัวช้ีวัด : -    
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  85.0421 

 ตัวช้ีวัด : -    
 กิจกรรมท่ี 1 : บริหารจัดการบุคลากร   85.0421 
 ตัวช้ีวัด : -    
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขันของประเทศ 

   149.2028 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 
แผนงานรองพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   149.2028 

 ยุทธศำสตร์กระทรวงที ่1 : บ่มเพำะนวัตกรเพื่ออนำคตและพัฒนำ
ก ำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  149.2028 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศ 

  149.2028 

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คน 2,766,482  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 5,089,200  

 ตัวช้ีวัดกระทรวง : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ 

ร้อยละ 83  

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรให้บรกิำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  149.2028 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ ร้อยละ 90  
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละมูลค่าทางเศรษฐศาสตรท์ี่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการ

บริหารจัดการ 
ร้อยละ 5  

 ผลผลิตกำรสนบัสนนุกำรบริหำรงำนพิพิธภัณฑ์    149.2028  
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ ร้อยละ 90  
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจากการ

พัฒนาการบริหารจัดการ 
 

ร้อยละ 5  
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ/ 
แผนงำน/เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กระทรวง/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/ตัวชี้วัดกระทรวง/ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัดหน่วยงำน/ 

ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดโครงกำร 

เป้ำหมำยปี 2562 งบประมำณ 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) หน่วยนับ จ ำนวน 

 กิจกรรมท่ี 1 : การตลาดและบริการผู้เข้าชม   24.8650 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเดือนที่ด าเนินการ เดือน 12  
 กิจกรรมท่ี 2 : การบริหารจัดการ   120.2451 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเดือนที่ด าเนินการ เดือน 12  
 กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   4.0927 
 ตัวช้ีวัด : อัตราการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก ICT ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  

ที่มำ : 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 13 รัฐวิสาหกิจ ของ
ส านักงบประมาณ, ปี 2562   

 2. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ   
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (แบบ สงป. 301) 

 3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปี 2562  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
 

โครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรา้งกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันต ิ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมแห่งชำติ 

สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตรแ์ละ 
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 องค์กำรพิพธิภณัฑ์วทิยำศำสตรแ์หง่ชำต ิ

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ 
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์กำรมหำชน) 

สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ  
(องค์กำรมหำชน) 

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำ 
(องค์กำรมหำชน) 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ  
(องค์กำรมหำชน) 

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำน 
ชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) 

:  ส่วนราชการ 
 

:  รัฐวิสาหกิจ 
 

4 

:  หน่วยงานในก ากับ 
 
:  องค์การมหาชน 3 

2 

7 

ส ำนกังำนพัฒนำวทิยำศำสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชำต ิ



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

























 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 
 

รายนามคณะผู้จัดท าหนังสือ 
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รายนามคณะผู้จัดท าหนังสือ 
งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. นางสาวภัทริยา ไชยมณี  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 
ผู้จัดท า 
 
1. นางสาวอัญชลี  มานิชพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
2. นางสาวอัจฉราพร  บุญญพนิช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวภัสสร  สวาทะสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางสาวอุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาววิภาดา  ปิ่นเกษร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางอิศรา  ลิ่มบุญพา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นางสาวชญาภา  ทิพย์กุมาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนกระทรวง 
                                                    ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
     ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ตอ่ 5012 โทรสาร 0 2333 3884 

Website : http://www.most.go.th 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Ministry of Science and Technology 


