ทิศทางองค์กร สป.วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิส ัยท ัศน์: “สป.วท. เป็นองค์กรบริหารจ ัดการและข ับเคลือ
่ นการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนว ัตกรรม เพือ
่ เพิม
่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิม
่ คุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนและส ังคมทุกภาคส่วน
้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยูใ่ นลาด ับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564”
โดยมุง
่ ให้โครงสร้างพืน

พ ันธกิจ
1) เพิม
่ จานวนกาลังคนทางด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ
่ สนั บสนุนยุทธศาสตร์ประเทศ
ด ้านการวิจัยและพัฒนา
2) ส่งเสริมและสนั บ สนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative startup)
3) สร ้างความเข ้มแข็งด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศด ้วยการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน
และอุทยานวิทยาศาสตร์ภม
ู ภ
ิ าค

4)
5)
6)
7)
8)

ประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ
่ ยกระดับสินค ้าชุมชนและคุณภาพชีวต
ิ ประชาชน
สร ้างความเข ้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใช ้เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ัลเป็ นโครงสร ้างหลักในการจัดการขององค์กร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ
่ ให ้ประชาชนเข ้าถึง เข ้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในชีวต
ิ ประจาวัน
เสนอแนะนโยบาย ประสาน และจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริ าชการของกระทรวง

วิส ัยท ัศน์

ภาพทีแ
่ สดงให้เห็นทิศทาง
ทีอ
่ งค์กรจะดาเนน
ิ ไปในอนาคต

พ ันธก ิจ

กรอบในการกาหนดภาระหน้าที่
ทีอ
่ งค์กรต้องทาเพือ
่ ให้บรรลุจุดมุง
่ หมาย

ค่านิยม

้ า
หล ักการและพฤติกรรมชีน
ทีค
่ าดหว ังให้คนในองค์กรปฏิบ ัติ

ประเด็ นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค/์ ต ัวชีว้ ัด
เป้าประสงค ์

ประเด็ นหล ักทีต
่ อ
้ งคาน ึงถ ึง
ต้องพ ัฒนาต้องมุง
่ เน้น

ค่านิยม “มุง่ ผลส ัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ ร ักใคร่สาม ัคคี”
ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริมการ บูรณาการ และการใช ้
ประโยชน์วท
ิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(905.5763 ลบ.)
เป้าประสงค์ท ี่ 1 :
ใช ้ประโยชน์ วทน. ยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์แ ละคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ประกอบการ
และชุมชน (บู)
KPI 1.1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสั งคมทีเ่ กิดจากการนาผลงานวิจั ยและ
พัฒนาไปใช ้ประโยชน์ (214.5 ล ้านบาท)
KPI 1.2 จานวนผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการสนับสนุนธุ รกิจนวัตกรรมใหม่ (550 ราย)
่ มโยงสู่บริการของ Food Innopolis
KPI 1.3 จานวนผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการเชือ
(150 ราย)
KPI 1.4 จานวนผู ้ประกอบการ/ชุมชนทีไ่ ด ้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให ้ตรงตามความต ้องการของตลาด (100 ราย)
KPI 1.5 จานวนสถานประกอบการ/ชุมชน ทีใ่ ช ้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิม
่ มู ลค่า
ลดรายจ่าย เพิม
่ รายได ้ (78 ราย)
้
KPI 1.6 จานวนผู ้ประกอบการทีใ่ ชประโยชน์
จากอุทยานวิทยาศาสตร์มข
ี ด
ี
ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทาวิจั ยเพิม
่ ขึน
้ (39 ราย)
กลยุทธ์:
1. ส่งเสริมธุ รกิจนวัตกรรมใหม่
2. ส่งเสริม และสนับสนุนผู ้ประกอบการเพิม
่ มูลค่าการผลิต และการบริการ ด ้วย วทน.
3. เสริมสร ้างศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์และเครือข่า ย เพือ
่ รองรับการใช ้ประโยชน์
จากภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของพืน
้ ที่
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด ้วย วทน.
โครงการส่งเสริมและพ ัฒนาธุรกิจ
นว ัตกรรมอาหาร (5.2 ลบ.)
กิจกรรม: การดาเนินงานสานัก
ความร่วมมืออุ ตสาหกรรม-เมือง
นวัตกรรมอาหาร

โครงการพ ัฒนาผูป
้ ระกอบการและ
ยกระด ับสินค้าหนึง่ ตาบลหนึง่
ผลิตภ ัณฑ์ (OTOP) (50 ลบ.)
กิจกรรม: การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาผู ้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด ้วย วทน.
่ ากล
โครงการยกระด ับผ้าทออีสานสูส
(21.6350 ลบ.)
กิจกรรม: การเพิม
่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ ้า
ทออีสานด ้วยนวั ตกรรม
โครงการเพิม
่ ผลผลิตและมูลค่าปาล์ม
้ ทีเ่ กษตรภาคใต้ (10 ลบ.)
นา้ ม ันในพืน
กิจกรรม: การพัฒนาสร ้างอุปกรณ์และ
ระบบการวัดเปอร์เซนต์น้ามันในปาล์มน้ามัน

โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ภม
ู ภ
ิ าค) (228.7413
ลบ.)
กิจกรรม 1: การส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (40.7413)
กิจกรรม 2: การดาเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ (188)
โครงการพ ัฒนาธุรกิจนว ัตกรรมเกิด
ใหม่ทม
ี่ ก
ี ารเติบโตสูง (Innovative
Startup) (590ลบ.)
กิจกรรม 1: ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรการเป็ นผู ้ประกอบการ (180)
กิจกรรม 2: พัฒนาย่านธุ รกิจ
นวัตกรรม (75)
กิจกรรม 3: Idea to Startup
(200)
กิจกรรม 4: Company R&D
Center (95)
กิจกรรม 5: Startup Thailand
2018 (40)

สส. สอว. สนช.

ทีม
่ า: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
ส่งเสริมและสนั บสนุนการพั ฒนา
บุคลากรด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
สอดคล ้องกับการพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
(1,347.4200 ลบ.)
เป้าประสงค์ท ี่ 2 : พัฒนากาลั งคน
เพือ
่ เพิม
่ และใช ้ประโยชน์บุคลากรด ้าน
วิจัยและพัฒนา (บู)
KPI 2.1 จานวนบุคลากรด ้านการวิจั ย
และพัฒนา (3,020 คน)
KPI 2.2 จานวนผลงาน/โครงการทีม
่ ี
การทางานร่วมกันของนัก เรียนทุน
รัฐบาล วท. (8 โครงการ)
กลยุทธ์:
สนับสนุนและเสริมสร ้างศั กยภาพ
กาลังคนด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพือ
่ ตอบสนองต่อ ความ
ต ้องการของประเทศ
โครงการสน ับสนุนน ักเรียนทุน
ร ัฐบาลทางด้าน ว. และ ท.
ระยะที่ 3 (284.4200 ลบ.)
กิจกรรม 1: จัดส่ งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (280.42)
กิจกรรม 2: จัดส่งนัก เรียนทุนไป
ศึกษาวิชาภายในประเทศ (4)
โครงการสน ับสนุนน ักเรียนทุน
ร ัฐบาล ทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่
3+ (1,045.0000 ลบ.)
กิจกรรม 1: จัดส่ งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (1,017)
กิจกรรม 2: จัดส่ งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชาภายในประเทศ (28)
โครงการสน ับสนุนน ักเรียนทุน
ร ัฐบาล ทางด้าน ว. และ ท. ระยะที่ 4
(18 ลบ.)
กิจกรรม 1: จัดส่ งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (10)
กิจกรรม 2: จัดส่ งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชาภายในประเทศ (8)

ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร ้างและพั ฒนาศักยภาพด ้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(854.8108 ลบ.)
เป้าประสงค์ท ี่ 3 :
สร ้างและพัฒนาศั กยภาพด ้าน วทน.(ยุทธ)
KPI 3.1 ร ้อยละความสาเร็จของการก่อสร ้างอาคาร
อานวยการอุทยานวิท ยาศาสตร์ภูมภ
ิ าคในภาพรวม
(ร ้อยละ 99.94)
KPI 3.2 ร ้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการ
จัดตั ง้ ห ้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลั ย เข ้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่
เกีย
่ วข ้องด ้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร ้อยละ
85)
กลยุทธ์:
1. เสริมสร ้างศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เครือข่า ย เพือ
่ รองรับการใช ้ประโยชน์จาก
ภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของพืน
้ ที่
2. สนับสนุนและเสริมสร ้างศั กยภาพกาลั งคนด ้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม เพือ
่
ตอบสนองต่อ ความต ้องการของประเทศ
โครงการก่อสร้างอาคารอานวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภม
ู ภ
ิ าค)
(459.0108 ลบ.)
กิจกรรม: การก่อสร ้างอาคารอานวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมภ
ิ าค
โครงการสน ับสนุนการจ ัดตงห้
ั้ องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกาก ับดูแลของ
มหาวิทยาล ัย (ระยะที่ 2) (395.8000 ลบ.)
กิจกรรม: การสนับสนุนการจัดหลักสู ตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสู ตรเฉพาะสาหรับผู ้มี
ความสามารถพิเศษด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ระยะที่ 2)

สอว. สนย.

สนย.

กองทุนพ ัฒนาผูป
้ ระกอบการ
เทคโนโลยีและนว ัตกรรม

รายการบุคลากรภาคร ัฐ
112.6386 ลบ.

4 ผลผลิต 14 โครงการ 1 กองทุน 29 กิจกรรม 15 ต ัวชีว้ ัด

ระด ับผลการดาเนน
ิ งานที่
ต้องการให้บรรลุ

ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 4:
การบริหารจัดการด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (358.1674 ลบ.)
เป้าประสงค์ท ี่ 4 :
ประสาน/บริหารจัดการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู ้เพือ
่ เพิม
่ ศัก ยภาพกลุ่มเป้ าหมาย
(พฐ)
KPI 4.1 จานวนผู ้เข ้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ด ้าน วทน. (12,580 คน)
KPI 4.2 จานวนแผนงาน/โครงการด ้าน วทน. ทีบ
่ รรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(8 โครงการ)
KPI 4.3 ร ้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข ้อบังคับ นาไปใช ้ประโยชน์
และปฏิบัตไิ ด ้จริง (ร ้อยละ 80)
KPI 4.4 จานวนเรือ
่ งทีเ่ กิดจากการสร ้างความร่วมมือ ด ้าน วทน. ระหว่างประเทศ (10 เรือ
่ ง)
กลยุทธ์:
่ มโยงทีม
1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพือ
่ การประสานเชือ
่ เี อกภาพกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนทีส
่ อดคล ้องกับสถานการณ์อ ย่างมีพ ลวัต
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข ้อมู ลเพือ
่ ใช ้ในการบริหาร และเป็ นช่องทางการเข ้าถึง
แหล่งข ้อมูลและงานบริการด ้าน วทน. ของกระทรวง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู ้ประกอบการ/ชุมชนใช ้ วทน. เพิม
่ มูลค่าการผลิต การบริการ และ
สร ้างเสริม คุณภาพชีวต
ิ
4. ส่งเสริมให ้กลุ่ มเป้ าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด ้าน วทน.ครอบคลุมทุกภูมภ
ิ าค เพือ
่ ให ้เกิด
ทัศนคติและความตระหนัก ด ้าน วทน.
5. เสริมสร ้างความรู ้ด ้าน วทน. เพือ
่ การเรียนรู ้ของกลุ่ม เป้ าหมาย
6. ส่งเสริมและผลัก ดันการใช ้ประโยชน์จากความร่วมมือ/เครือข่ายระหว่างประเทศด ้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม

ผลผลิต :ข ้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
(89.7112 ลบ.)
กิจกรรม 1: การจัดทานโยบายและแผนของกระทรวง
รวมทัง้ การติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัด (58.7434)
กิจกรรม 2: การบริหารจัดการและบริการด ้านข ้อมู ล
สารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (30.9678)
ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (116.9946
ลบ.)
กิจกรรม 1: การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
เครือ
่ งจักร เครือ
่ งมือ และอุปกรณ์ เพือ
่ เพิม
่ ขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ (54.6212)
กิจกรรม 2: การส่งเสริมการนา วทน. เพือ
่ เพิม
่
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (62.3734)
ผลผลิต :การให้บริการเผยแพร่ความรูด
้ า้ น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนว ัตกรรม (84.6131
ลบ.)
กิจกรรม 1: การเผยแพร่ความรู ้ด ้านวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (74.6131)
กิจกรรม 2: การบริการความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (10)

ผลผลิต :ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ด้าน วทน. (40.3420
ลบ.)
กิจกรรม: การสร ้างความ
ร่วมมือด ้าน วทน. กับนานาประเทศ
โครงการศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจาภูมภ
ิ าค (20
ลบ.)
กิจกรรม: การประสานและ
ผลักดันเพือ
่ ให ้มีการนา วทน.ไป
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้าน วทน. ก ับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน (6.2 ลบ.)
กิจกรรม: การส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินโครงการความ
ร่วมมือด ้าน วทน. กับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน

สนย. กพร. นก. ตน. ตร. สปคร. ศท. สบ. สส.(ศวภ.) สม.

เป้าประสงค์ท ี่ 5 :
ส่งเสริม ด ้านการป้ องกัน
การทุจริต ประพฤติม ิ
ชอบ และคุณธรรม
จริยธรรม (บู)
KPI 5 ร ้อยละของ
บุคลากรของ สป.วท. ที่
ผ่านการเข ้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติและค่านิยมทีด
่ ี
ไม่ยอมรับการทุจริต
(ร ้อยละ 70)

กลยุทธ์:
สร ้างกลไกและความ
ตระหนักรู ้ในด ้านการ
ป้ องกันการทุจริตประ
พฤตมิชอบ ให ้เข ้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม โดยยึดหลัก
ศาสนาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป้องก ันการ
ทุจริตประพฤติมช
ิ อบ
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (0.3065
ลบ.)
กิจกรรม: การ
ดาเนินงานป้ องกันการ
ทุจริตประพฤติมช
ิ อบ
และส่งเสริมคุ ณธรรม
จริยธรรม

ศปท.

