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ส่วนที่ 1 
 

สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 
 
1.1 วสิัยทัศน ์
  เป็นองค์กรนําในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 
1.2 พันธกิจ 
  1) เสนอแนะนโยบาย ประสาน และจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวง 
  2) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากําลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  3) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ด ี
  4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
  5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการบริการของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ 
       เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  6) กําหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง 
 
1.3 โครงสร้างองค์กร 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2545 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 4 สํานัก 
ดังนี ้
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   1) สํานักบริหารกลาง 
   2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   3) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   4) สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และมีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ และสํานักผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน รวม 6 หน่วยงาน ได้แก ่
   1) สํานักผู้ตรวจราชการกระทรวง 
   2) สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
  3) สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
  4) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
   5) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   6) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  ทั้งนี้ โครงสร้างสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับสํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีและประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนภาพ 1  : โครงสร้างองค์กรสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

        ที่มา : แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ
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สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1.4 อัตรากําลัง 
   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงานรัฐมนตรี มีกรอบอัตรากําลังรวมทั้งสิ้น 279 อัตรา โดยเป็น
อัตรากําลังที่ปฏิบัติงานหรืออัตราคนครองจําแนกตามข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 242 อัตรา (ตาราง 1) 
 

  ตาราง 1  : กรอบอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานรัฐมนตรี 

 

  หมายเหต ุ: 1ต้องรอบุคลากรพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างประจําจึงจะบรรจุตําแหน่งนี้ได ้
  ที่มา : แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า 66 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 

กรอบอัตรา 
กําลัง 

คนครอง อัตราว่าง 
กรอบอัตรา 
กําลัง 

คนครอง อัตราว่าง 
กรอบอัตรา 
กําลัง 

คนครอง อัตราว่าง1 

สํานักงานปลัด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

202 177 25 42 42 - 19 10 9 

สํานักงานรัฐมนตรี 16 13 3 - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 218 190 28 42 42 - 19 10 9 
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1.5 ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 
  ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 5 โครงการ โดยหมายเลขผลผลิต/โครงการอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ดังนี ้
  ���� ผลผลิตที่ 8 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  - จํานวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
         และนวัตกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน 
    เป้าหมาย  - 30  เรื่อง 
   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  - นโยบายและแผนที่กําหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
    เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงเวลา  - ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับ 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
 

  ���� ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  - จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   เป้าหมาย  - 33,420  คน 
   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    เป้าหมาย  - ร้อยละ 80 
  ตัวชี้วัดเชิงเวลา  - ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
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 ���� ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  - จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   เป้าหมาย  - 1,079,000  คน 
   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    เป้าหมาย  - ร้อยละ 80 
  ตัวชี้วัดเชิงเวลา  - การดําเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
 
  ���� โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  - จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ 
   เป้าหมาย  - 183  คน  (ต่างประเทศ 130 คน  ในประเทศ 53 คน) 
   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  - กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด 
    เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงเวลา  - จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กําหนด 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
 
 ���� โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระยะที่ 3 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  - จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ 
   เป้าหมาย  - 962  คน  (ต่างประเทศ 873 คน  ในประเทศ 89 คน) 
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   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  - กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด 
    เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงเวลา  - จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กําหนด 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
 
 ���� โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระยะที่ 3+ 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  - จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ 
   เป้าหมาย  - 225  คน  (ต่างประเทศ 170 คน  ในประเทศ 55 คน) 
   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  - กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด 
    เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงเวลา  - จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กําหนด 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
 
  ���� โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  - จํานวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
   เป้าหมาย  - 16  ห้อง 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  - จํานวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
         และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   เป้าหมาย  - 7  แห่ง 
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   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  - หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กําหนด 
    เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงเวลา  - ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
 
 ���� โครงการที่ 7 : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  - จํานวนนักศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน 
   เป้าหมาย  - 25  คน 
  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  - นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมีการทําวิจัยตามเกณฑ์ที่กําหนด 
    เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดเชิงเวลา  - ร้อยละของการดําเนินงานสนับสนุนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กําหนด 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 80 
  ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
   เป้าหมาย  - ร้อยละ 100 
 
1.6 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
       ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณที่ได้รับ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการใน 3 ผลผลิต 5 โครงการ งบประมาณรวม 
2,033.1601 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับ 4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ภายใต้ 2 แผนงานคือ 
6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ 6.2 การส่งเสริมการวิจัยเพื่อการผลิตและพัฒนาประเทศ  โดยทั้ง 2 แผนงานดังกล่าวมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณข้อ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม (แผนภาพ 2 และแผนภาพ 3) 
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1.7 ความเชื่อมโยงผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก กลยุทธห์น่วยงาน หมวดงบประมาณ และรายการ 
   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการใน 19 กิจกรรมหลักภายใต้ 3 ผลผลิต 5 โครงการ ซึ่งทั้ง 19 กิจกรรม
หลัก ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับแต่ละกลยุทธ์ของหน่วยงาน (แผนภาพ 4, แผนภาพ 5, แผนภาพ 6 และแผนภาพ 7) 
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1.8 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยสงัเขป 
   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานคือการเป็นองค์กรนําใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินงาน 3 ผลผลิต 5 โครงการ งบประมาณรวม 2,033.1601 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 116.8263 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.10 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้รับจัดสรร 1,916.3338 ล้านบาท)  ทั้งนี้ผลผลิต/โครงการดังกล่าวดําเนินการภายใต้ 4 เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่ 4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง สอดรับกับ 2 แผนงานคือ 6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และ 6.2 การส่งเสริมการวิจัยเพื่อการผลิตและพัฒนาประเทศ  โดยทั้ง 2 แผนงานดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณข้อ 6 
: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (หมายเลขผลผลิต/โครงการอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
 
  ���� เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1  :  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถโดยการศึกษา/อบรม สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรมได ้
    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดย
การศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัย ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
    เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการให้บริการฯ ดังกล่าว สป.วท. มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องใน 5 โครงการ ได้แก่  1) โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ
ที่ 3  3) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+  4) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  และ  5) โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี
รายละเอียดดังนี ้
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    ���� โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบประมาณ 179 ล้านบาท) 
     ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ 
     1) การจัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (งบประมาณ 169 ล้านบาท) 
     2) การจัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (งบประมาณ 10 ล้านบาท) 
     โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการดําเนินงาน 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 (พ.ศ.2533-2548) เป็นผลสืบเนื่องจาก
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534)  ได้กําหนดให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของชาติในสาขาที่มี
ความสําคัญเร่งด่วนและเหมาะสมกับประเทศไทย 3 สาขาหลักคือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาดังกล่าวอยู่มาก โดยเฉพาะบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในหน่วยงานวิจัย
และพัฒนาและในสถาบันการศึกษา  ซึ่งต้องการคณาจารย์ที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดังกล่าว  ซึ่งขณะนัน้ประเทศไทยมีความต้องการวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร์สูงกว่าอัตราที่ผลิตได้อยู่มาก  สป.วท.จึงเสนอโครงการจัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 1) ใน 3 สาขาหลัก
ดังกล่าว เพื่อสร้างบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้ทันกับความต้องการ  ทั้งนี้ในระยะที่ 1 ได้จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ 
ต่างประเทศ จํานวน 789 คน 
     ต่อมาในระยะที่ 2 (พ.ศ.2539-2554) สืบเนื่องจากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-
2539) ประเทศไทยยังมีความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกมาก  ดังนั้นการดําเนินงานระยะที่ 2 จึงเพิ่มสาขาวิชาอีก 2 สาขา
คือ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทั้งนี้ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้เปลี่ยนเป็นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในระยะที่ 2 มีแผนส่งนักเรียนทุนไปศึกษาต่อทั้งต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งสิ้น 
1,299 ทุน แบ่งเป็นทุนต่างประเทศ 1,199 ทุน และในประเทศ 100 ทุน  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีเป้าหมายสนับสนุนนักเรียนทุนศึกษาใน
ต่างประเทศ 130 คน  และในประเทศ 53 คน  รวม 183 คน 
 

   ���� โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 (งบประมาณ 
1,170.5 ล้านบาท) 
    ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ 
     1) การจัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (งบประมาณ 1,139 ล้านบาท) 
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     2) การจัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (งบประมาณ 31.5 ล้านบาท) 
     สืบเนื่องจากการดําเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯ ระยะที่ 1 และ 2 ใกล้เสร็จสิ้นลง แต่บุคลากรที่ทํางานวิจัย
และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยและในสถาบันวิจัยยังต่ํากว่ามวลวิกฤต โดยเฉพาะสาขาวิชาที่สามารถนําไปพัฒนา
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลกําหนดให้เป็นสาขายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตลอดจนสาขาวิชาที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี Bioinformatics เป็นต้น จึงมีความจําเป็น
เร่งด่วนที่ประเทศไทยจะต้องรีบพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ทั้งในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ซึ่งวิธีการหนึ่งคือการส่งบุคคลไปศึกษาต่างประเทศเพื่อรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมาสู่ประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรโดยให้ศึกษาในประเทศ 
    สป.วท.จึงได้จัดทําโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2548-2562) เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาใน 6 
สาขาวิชา คือ 5 สาขาวิชาเดิม และเพิ่มสาขานาโนเทคโนโลยี อีก 1 สาขา  โดยโครงการระยะที่ 3 มีจํานวนทุนรวมทั้งสิ้น 1,500 ทุน  แบ่งเป็นทุน
ต่างประเทศ 1,400 ทุน และในประเทศ 100 ทุน  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  มีเป้าหมายสนับสนุนนักเรียนทุนศึกษาในต่างประเทศ 873 คน 
และในประเทศ 89 คน รวม 962 คน  ซึ่งนักเรียนทุนเหล่านี้เมื่อสําเร็จการศึกษาจะกลับมาทํางานเป็นนักวิจัยในหน่วยงานวิจัยและอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (โดยการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทํางานเป็นวิศวกร
และนักวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน) 
 

   ���� โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+ (งบประมาณ 69 
ล้านบาท) 
    ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ 
     1) การจัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (งบประมาณ 49 ล้านบาท) 
     2) การจัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (งบประมาณ 20 ล้านบาท) 
     สืบเนื่องจากการดําเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯ ระยะที่ 1-2 และระยะที่ 3 ใกล้เสร็จสิ้นลง ได้มีหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง  และหน่วยงานเหล่านี้มีความต้องการกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้ปรับโครงสร้างใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 
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แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ที่มีการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนของ
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯ อยู่แล้วก็ยังมีความต้องการกําลังคนในสาขาวิชาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นความ
จําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภฏั  เพราะกลุ่มมหาวิทยาลัยเหล่านี้จะเป็นหลักในการ
ช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจชุมชน ความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม 
     โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีเป้าหมายสนับสนุนนักเรียนทุนฯ ระยะที่ 3+ (พ.ศ.2552-2566) เพื่อส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาใน 6 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งมีจํานวนทุนรวมทั้งสิ้น 1,100 ทุน แบ่งเป็นทุนต่างประเทศ 1,000 ทุน และในประเทศ 100 ทุน  โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีเป้าหมายสนับสนุนนักเรียนทุนศึกษาในต่างประเทศ 170 คน และในประเทศ 55 คน รวม 225 คน 
 

   ���� โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณ 101 ล้านบาท) 
     ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลักคือ : การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตร
เฉพาะสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีการดําเนินงานใน 3 เรื่องคือ 
     1) การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตร
เฉพาะ  การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจําเป็นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศ โดยมีการ
พัฒนานักวิจัยควบคู่กันไป  ดังนั้นการเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาต้องทําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในระบบการศึกษาเพื่อเตรียมฐานกําลังคนสําหรับ
อนาคต  โดยในระบบการศึกษาจําเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมจากการศึกษาแบบทั่วไป  เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มที่ และได้รับการพัฒนาไปเป็น
นักวิจัยที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยการจัดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบของห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัจจุบันมีการดําเนินกลไก
สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งเดียวของประเทศ สามารถรองรับนักเรียนได้
จํานวนน้อยเพียงปีละ 240 คน ประกอบกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์และกิจกรรมเสริมอื่นๆ ยังทําได้ปริมาณที่น้อยมาก ส่งผลให้นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีอยู่ในระบบไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ จนถูกดึงความสนใจไปในสาขาอื่นแทน ซึ่งในระยะยาวจะเป็น
อุปสรรคสําคัญต่อการสร้างฐานกําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อันจะนําไปสู่การยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
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การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทําโครงการนี้ โดยดําเนินโครงการร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีระยะเวลาดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 
     2) การบริหารจัดการโครงการ  ได้แก่ การดําเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการของ
โครงการ การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และการดําเนินงานประสานในเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการดําเนินงานหลัก
ของโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป 
     3) การศึกษาดูงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในต่างประเทศ 
 

   ���� โครงการที่ 9 : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(งบประมาณ 5 
ล้านบาท) 
     ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลักคือ : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในประเทศที่เน้นการทําวิจัย  โดยมีการดําเนินงาน 3 เรื่องคือ 
     1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศที่เน้นการทําวิจัย  โครงการนี้เป็น
โครงการนําร่องในการรองรับการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAI ST) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในการจัดการด้านการศึกษา การวิจัย และการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาในประเทศกับต่างประเทศ เพื่อให้มีการจัดการวิจัยและพัฒนาร่วมกับการศึกษาในโครงการหรือหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการวิจัยชั้นสูง มีศักยภาพสูง
ในการบ่มเพาะนักวิจัย รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่ง
สามารถที่จะใช้บุคลากรเหล่านี้เป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัยพี่เลี้ยง ตลอดจนใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนการเร่งผลิต
บัณฑิตให้เป็นนักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ว่าจะมีโครงการสนับสนุนการผลิตนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายโครงการ เช่น 
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯ  โครงการ TGIST  โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก เป็นต้น  ซึ่งมีกลไกการบริหารจัดการที่
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มีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกัน  แต่กลไกของโครงการดังกล่าวยังไม่เพียงพอในการสร้างนักวิจัยและพัฒนาชั้นสูง (ระดับปริญญาโทและเอก) ที่
ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตของประเทศ 
     การดําเนินงานเป็นการใช้เครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคอุตสาหกรรม  เพื่อดําเนินการนําร่องในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาในประเทศ  ตามหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงให้เน้นการทําวิจัยเป็นสําคัญโดยมีโจทย์วิจัยและพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาและทิศทางการพัฒนาประเทศ  เพื่อบ่มเพาะนักวิจัย
อย่างเป็นระบบและเพิ่มสัดส่วนนักวิจัยแบบก้าวกระโดดในระยะสั้นตามเป้าหมายของประเทศ  และมีระยะเวลาดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 3 ปี (พ.ศ.2551-
2553) 
     2) การบริหารจัดการโครงการ ได้แก่ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของโครงการ และการสนับสนุนการดําเนิน 
งานภายใต้ขอบเขตการดําเนินงานของโครงการอีก 3 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระดับปริญญาโทที่เน้นการทําวิจัย  การ
เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อรองรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม/ควบคุมการทําวิจัย
ของนักศึกษา และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (อุปกรณ์เครื่องมือที่จําเป็นในการทําวิจัย) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
     3) การศึกษาดูงานสถาบันวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
   ���� เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 2  :  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการให้บริการฯ ดังกล่าว สป.วท. มีการดําเนินงานรองรับ 1 ผลผลิต คือ 
 

    ���� ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (งบประมาณ 72.7386 ล้าน
บาท) 
         ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ดําเนินงานต่อเนื่อง 2 กิจกรรม และกิจกรรมหลักที่เริ่มดําเนินการใหม่ 1 กิจกรรม ดังนี ้
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           1) การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (งบประมาณ 45.9837 ล้านบาท) 
     สป.วท. เห็นความสําคัญต่อเครือข่ายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  จึงมีแผนการดําเนินงานเรื่อง
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่ การสร้างความรู้ความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ การวิจัยและพัฒนา การเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการ การประชุมสัมมนา รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการนํา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ได้ให้การสนับสนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สําหรับดําเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน  เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  รวมทั้งดําเนินการสร้างอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้คนในชุมชนซึ่งเป็นผู้รู้ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของชุมชน เป็นผู้ให้ความรู้ดังกล่าวแก่ชุมชนด้วยกันเอง 
     นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดงานเพื่อรําลึกถึงวันสําคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งจัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   โดยกําหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี 
เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
          2) การบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (งบประมาณ 22.2549 ล้านบาท) 
     สป.วท. ได้ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and Technological 
Knowledge Center : STKC) เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ และเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการความรู้ที่มีอยู่และสร้างความรู้ใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
           3) การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (งบประมาณ 4.5 ล้านบาท) 
    เป็นกิจกรรมหลักใหม่ที่เริ่มดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ลักษณะการดําเนินงานมุ่งเน้นให้บุคลากรของ
กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ นําความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้แก่ครูในระบบโรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ  ภายใต้แนวคิดการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 
(Frontier Science and Technology) 
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   ���� เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 4  :  ผู้ประกอบการและชุมชนได้นําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชนท์างเศรษฐกิจและสังคม 
   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นําเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
    เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการให้บริการฯ ดังกล่าว สป.วท. มีการดําเนินงานรองรับ 1 ผลผลิต คือ 
 

    ���� ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (งบประมาณ 292.7147 ล้านบาท) 
         ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ดําเนินงานต่อเนื่อง 5 กิจกรรม และกิจกรรมหลักที่เริ่มดําเนินการใหม่ 1 กิจกรรมดังนี ้
          1) การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (งบประมาณ 61.4807 ล้านบาท) 
     การดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่ การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชุมชนซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านประดิษฐกรรมที่ตอบสนองตามความต้องการของชุมชนในชนบท  การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรง
เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  โดยกําหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทย  การสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCTT) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกผ่านเครือข่าย APCTT  นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และรายการใหม่ 1 รายการคือการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ 
          2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (งบประมาณ 70 ล้านบาท) 
     สป.วท. ได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่าน “คลินิกเทคโนโลยี”  โดยอาศัย
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 66 เครือข่าย 134 แห่ง (เป็นคลินิกเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 14 เครือข่าย และ
นอกสังกัดกระทรวงฯ 52 เครือข่าย)  ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค 65 จังหวัด  เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
โดยดําเนินงานภายใต้แผนงานหลัก 4 แผนงานคือ การให้บริการข้อมูลและคําปรึกษา  การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาต่อยอด 
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          3) การดําเนินภารกิจในต่างประเทศ (งบประมาณ 31.4390 ล้านบาท) 
     สป.วท. มีการดําเนินงานด้านการต่างประเทศคือ การดําเนินภารกิจ (ทีมประเทศไทย) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในต่างประเทศ  ซึ่งดําเนินงานโดยสํานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําสถาน
เอกอัครราชทูต 2 แห่งคือ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม และกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
           4) การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (งบประมาณ 79 ล้านบาท) 
     เป็นการปรับชื่อกิจกรรม โดยชื่อเดิมคือการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย 
ประกอบด้วยรายการเดิมคือ การศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย  และรายการใหม่ 1 รายการคือการพัฒนา
สินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
           5) การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบประมาณ 40.795 ล้านบาท) 
     เป็นการปรับชื่อกิจกรรม  โดยชื่อเดิมคือการดําเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การดําเนินงานมุ่งเน้นการ
นําเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุน
ในเรื่องการลดต้นทุนผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการน้ํา และการผลิตไฟฟ้าในชุมชน ฯลฯ 
          6) การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (งบประมาณ 10 ล้านบาท) 
     เป็นกิจกรรมหลักใหม่ที่เริ่มดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชน โดยประสานและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
โดยใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เป็นความต้องการของภาคเศรษฐกิจ 
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากรระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจ 
 
   ���� เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 5  :  ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ 
   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีเอกภาพ 
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    เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการให้บริการฯ ดังกล่าว สป.วท. มีการดําเนินงานรองรับ 1 ผลผลิต คือ 
 

   ���� ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน (งบประมาณ 143.2068 ล้านบาท) 
         ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ดําเนินงานต่อเนื่อง 2 กิจกรรม ดังนี ้
          1) การจัดทํานโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด (งบประมาณ 
104.124 ล้านบาท) 
    สป.วท. มีแผนการดําเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสํานักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และ
ผลักดันให้การดําเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การ
สนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อหาแนวทาง/กรอบการจัดทํา
กิจกรรม/โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาระบบบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ได้ดําเนินการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย 
     ทั้งนี้จากความต้องการขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับต่างประเทศ จึงมีการ
ดําเนินงานในเรื่องการเจรจาและประชุมนานาชาติเพื่อทําความตกลง/บันทึกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับต่างประเทศ  
รวมทั้งมีรายการใหม่ 2 รายการคือ การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6  และการจัดงาน
เทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปก ครั้งที่ 4 
          2) การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบประมาณ 39.0828 ล้านบาท) 
     สป.วท. มีการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศผ่านการดําเนินงานที่สําคัญคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน (MIS) โดยพัฒนา บํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้เพียงพอต่อการใช้งาน การพัฒนาศูนย์บริการร่วม และการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOC) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับกระทรวง 
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1.9 สรุปงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
2,033.1601 ล้านบาท เพื่อดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 5 
โครงการ โดยงบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 116.8263 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.10 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ได้รับจัดสรร 1,916.3338 ล้านบาท) 
  1.9.1 การจําแนกงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
 

  ตาราง 2 : งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

1) ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 143.2068 7.04 
2) ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี 292.7147 14.40 
3) ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 72.7386 3.58 
4) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 179.0000 8.80 
5) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 1,170.5000 57.57 
6) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+ 69.0000 3.39 
7) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 101.0000 4.97 
8) โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.0000 0.25 

รวม 2,033.1601 100.00 
 
 
 



 

แผนภูมิ 1 : ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

57.57 

3.39 

ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ
โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

 

ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 255

7.04 3.39 
4.97 0.25 

ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน (7.04)
ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี (14.40)
ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (3.58)
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (8.80)
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3   (57.57)
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+   (3.39)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (4.97)
โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0.25)

 

2553 

14.40 

3.58 

8.80 
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ตาราง 3 : เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 

2552 
งบประมาณ 

2553 
งบประมาณ 

2554 

เพิ่ม/ลด
จากป ี
2553 

ร้อยละ 

1) ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 225.7039 120.1535 143.2068 23.0533 19.19 
2) ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี 192.7831 270.7378 292.7147 21.9769 8.12 
3) ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 89.9430 80.6425 72.7386 -7.9039 -9.80 
4) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 461.0000 379.0000 179.0000 -200.0000 -52.77 
5) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรฐับาลทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ระยะที่ 3 943.0000 924.8000 1,170.5000 245.7000 26.57 
6) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระยะที่ 3+ 21.0000 51.3000 69.0000 17.7000 34.50 
7) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ 53.0000 77.0000 101.0000 24.0000 31.17 
8) โครงการความรว่มมือในการผลตินักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23.0000 12.7000 5.0000 -7.7000 -60.63 

รวม 2,009.4300 1,916.3338 2,033.1601 116.8263 6.10 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนภูมิ 2 : เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะ ถ่ายทอดฯ
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บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามผลผลิต

 

ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 255

บริการเผยแพร่ นักเรียนทุน นักเรียนทุน 3 นักเรียนทุน 3+ ห้องเรียนวิทย์ฯ

ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552

 

จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

2553 

ห้องเรียนวิทย์ฯ ผลิตนักวิจัยฯ



 

  1.9.2 การจําแนกงบประมาณตามหมวด
 

  ตาราง 4 : งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
        

หมวดงบประมาณ
1) งบบุคลากร 
2) งบดําเนินงาน 
3) งบลงทุน 
4) งบเงินอุดหนุน 
5) งบรายจ่ายอื่น 

รวม 
 
  แผนภมู ิ3 : ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 

 

 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82.79 
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การจําแนกงบประมาณตามหมวดงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี ้

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามหมวดงบประมาณ 
       หน่วย : ล้านบาท

หมวดงบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ
90.6381 4.
192.5533 9.
3.5977 0.

1,683.3510 82.
63.0200 3.

2,033.1601 100.

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 255

4.46 
9.47 

0.18 

3.10 

 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

.46 

.47 

.18 

.79 

.10 

.00 

2553 

งบบุคลากร (4.46)

งบดาํเนินงาน (9.47)

งบลงทุน (0.18)

งบเงินอุดหนุน (82.79)

งบรายจ่ายอื่น (3.10)
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 ตาราง 5 : เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามหมวดงบประมาณ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

หมวดงบประมาณ 
งบประมาณ 

2552 
งบประมาณ 

2553 
งบประมาณ 

2554 
เพิ่ม/ลดจากป ี

2553 
ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 83.8251 88.7521 90.6381 1.8860 2.13 
2) งบดําเนินงาน 45.7083 294.9367 192.5533 -102.3834 34.71 
3) งบลงทุน - - 3.5977 3.5977 - 
4) งบเงินอุดหนุน 1,504.6650 1,504.6250 1,683.3510 178.7260 11.88 
5) งบรายจ่ายอื่น 375.2316 28.0200 63.0200 35.7000 124.91 

รวม 2,009.4300 1,916.3338 2,033.1601 116.8263 6.10 
 หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบดําเนินงานมีงบประมาณสูงขึ้นมากจากปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เนื่องจากมีการปรับงบประมาณ 
          จากรายการในหมวดงบรายจ่ายอื่นที่มีการใช้จ่ายเงินในลักษณะงบดําเนินงาน  มาเป็นรายการภายใต้หมวดงบดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนภูมิ 4 : เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตาม

 

ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 255

งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

 

จําแนกตามหมวดงบประมาณ 

2553 

งบรายจ่ายอื่น

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552



 

  1.9.3 การจําแนกงบประมาณตาม
 

  ตาราง 6 : งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 

        
 

งบรายจ่าย
1) รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 
2) ไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 

รวม 
 
     แผนภมู ิ5 : ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การจําแนกงบประมาณตามงบรายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็นและไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น มีรายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามงบรายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็นและไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น

       หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย งบประมาณ ร้อยละ
99.6849 4.

1,933.4752 95.
2,033.1601 100.

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามงบรายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็นและ

 

ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 255

4.90 

95.10 

รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น

ไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น

 

มีรายละเอียดดังนี ้

รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็นและไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 

ล้านบาท 

ร้อยละ 
.90 
.10 
.00 

รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็นและไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 

2553 

รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น

ไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น
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  ตาราง 7 : เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามงบรายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 
    และไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 

หน่วย : ล้านบาท 

งบรายจ่าย งบประมาณ 2552 งบประมาณ 2553 งบประมาณ 2554 
เพิ่ม/ลดจาก
ป ี2553 

ร้อยละ 

1. รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 96.8669 93.9441 99.6849 5.7408 6.11 
2. ไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 1,912.5631 1,822.3897 1,933.4752 111.0855 6.09 

รวม 2,009.4300 1,916.3338 2,033.1601 116.8263 6.10 
 

 แผนภูมิ 6 : เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามงบรายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 
    และไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่ําที่จําเป็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553 

-

500.0000 

1,000.0000 

1,500.0000 

2,000.0000 

2,500.0000 

ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552

รายจ่ายขั้น
ต่ําที่จําเป็น

ไม่ใช่รายจ่าย
ขั้นต่ําที่
จําเป็น
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   ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้พิจารณาปรับทบทวนชื่อผลผลิตและกิจกรรมหลักให้มีความชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งได้
เพิ่มเติมกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ตลอดจนมีการดําเนินงานระดับรายการเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  1. ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 
        ชื่อผลผลิตและกิจกรรมหลักคงเดิม แต่เพิ่มเติมการดําเนินงานระดับรายการภายใต้กิจกรรมหลัก : การจัดทํานโยบายและแผน
ของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด จํานวน 2 รายการคือ 
        1.1 การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 
        1.2 การจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปก ครั้งที่ 4 
 

   2. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
        ปรับชื่อผลผลิตใหม่ ซึ่งชื่อเดิมคือผลผลิตคําปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งได้ปรับทบทวนชื่อกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม 
และเพิ่มเติมการดําเนินงานระดับกิจกรรมหลักอีก 1 กิจกรรม  โดยบางกิจกรรมหลักมีการดําเนินงานระดับรายการเพิ่มเติม 3 รายการ ดังนี ้
       2.1 กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ชื่อกิจกรรมหลักคงเดิม โดยมีการ
ดําเนินงานระดับรายการเพิ่มขึ้น 1 รายการคือการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ 
       2.2 กิจกรรมหลัก : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อกิจกรรมหลักคงเดิม และไม่มีการดําเนินงานระดับ
รายการเพิ่มเติม 
       2.3 กิจกรรมหลัก : ดําเนินภารกิจในต่างประเทศ ชื่อกิจกรรมหลักคงเดิม และไม่มีการดําเนินงานระดับรายการเพิ่มเติม 
       2.4 กิจกรรมหลัก : การศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย ปรับเป็น การพัฒนา
เทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  โดยมีการดําเนินงานระดับรายการเพิ่มขึ้น 1 รายการคือ การพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการ
นําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
        2.5 กิจกรรมหลัก : การดําเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับเป็น การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และไม่มีการดําเนินงานระดับรายการเพิ่มเติม 
       2.6 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมหลักใหม่ โดยมีการ
ดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลักนี้ 1 รายการคือ การดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) 
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  3. ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
       ปรับชื่อผลผลิตใหม ่ซึ่งชื่อเดิมคือผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งได้ปรับทบทวนชื่อ
กิจกรรมหลักเดิมทั้ง 2 กิจกรรม และเพิ่มเติมการดําเนินงานระดับกิจกรรมหลักอีก 1 กิจกรรม ดังนี ้
       3.1 กิจกรรมหลัก : การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับเป็น การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
       3.2 กิจกรรมหลัก : การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับเป็น การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
       3.3 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกิจกรรมหลักใหม่ โดยมี
การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลักนี้ 1 รายการคือ การเสริมสร้างศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ 
 



1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2. แผนงบประมาณ  :  6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  ผู้ประกอบการและชุมชนได้นําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  :  ผู้ประกอบการและชุมชนได้นําเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนา
     คุณภาพชีวิต
5. ผลผลิต  :  การถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. วัตถุประสงค์ของผลผลิต  :
     6.1 บริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการถ่ายทอดและแพร่กระจายเทคโนโลยี การนํา
            ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ที่สนองตอบความต้องการของภาคการผลิต การบริการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
            เศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
     6.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทีมประเทศไทย/สหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
            สู่ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีในต่างประเทศ
7. ตัวชี้วัดผลผลิต
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป้าหมาย  : 33,420 คน
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป้าหมาย  : ร้อยละ 80
     7.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา  : ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย  : ร้อยละ 100
     7.4 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

2.3 ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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   เป้าหมาย  : ร้อยละ 100

8. รายละเอียดการดําเนินงาน

ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 2553

 (บาท)
งบประมาณ 2554

 (บาท)
ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี       270,737,800       292,714,700
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด รวม 33,420 คน
เทคโนโลยี สส. 32,450 คน

ปว.(วต.) 720 คน
ปว.(บซ.) 250 คน

มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาฯ 12,000 คน / สส. 1.1 ผู้ประกอบการ
และงานวันเทคโนโลยีของไทย 1.2 นักธุรกิจ

1.3 นักวิชาการ

1.4 นิสิต

1.5 ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

600 คน / สส. 2.1 หน่วยงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและ
เอกชน

3. การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 15,000 คน / สส. 3.1 เกษตรกร
3.2 ชุมชน
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 2553

 (บาท)
งบประมาณ 2554

 (บาท)
3.3 วิสาหกิจชุมชน

3.4 Otop

3.5 SMEs

4. การศึกษา พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อน

500 คน / สส. 4.1 ผู้ประกอบการ

5. การพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทน
การนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

50 คน / สส. 5.1 สถาบันการศึกษา
5.2 หน่วยงานวิจัย/วิชาการ

6. การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4,000 คน / สส. 6.1 หมู่บ้าน/ชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนา
เป็นแม่ข่ายจากคณะทํางานฯ ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง

7. การดําเนินงานของ กรอ.วท. 300 คน / สส. 7.1 หน่วยงานด้าน ว.และ ท.ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคการศึกษา

8. ดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย ปว.(วต.) 720 คน 8.1 นักวิชาการ

ปว.(วต.) 8.2 นักวิจัย

8.3 ผู้เชี่ยวชาญ

8.4 บุคลากรด้าน ว.และ ท. ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน

และภาคการศึกษาของไทย

9. ดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย ปว.(บซ.) 250 คน 9.1 หน่วยงานในสังกัด วท.
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 2553

 (บาท)
งบประมาณ 2554

 (บาท)
ปว.(บซ.) 9.2 หน่วยงานที่ดําเนินการด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศไทยและในยุโรป

9.3 นักวิชาชีพไทยและนักเรียนไทยในยุโรปที่ปฏิบัติงาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   :
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ร้อยละ 80 / ทุก
หน่วย

ตัวชี้วัดเชิงเวลา   :
ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100 / 
ทุกหน่วย

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย   :
ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100 / 

ทุกหน่วย

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553

- 78 -



9. กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
     9.1 กิจกรรมหลักที่ 1  : การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนเรื่องที่ได้บริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป้าหมาย  : 27 เรื่อง

     9.2 กิจกรรมหลักที่ 2  : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนกิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ

เป้าหมาย  : 155 เรื่อง
     9.3 กิจกรรมหลักที่ 3  : การดําเนินภารกิจในต่างประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนกิจกรรมการจัดการให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย
เป้าหมาย  : 19 กิจกรรม

     9.4 กิจกรรมหลักที่ 4  : การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนโครงการที่เกิดจากการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป้าหมาย  : 19 กิจกรรม
     9.5 กิจกรรมหลักที่ 5  : การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนชุมชนต้นแบบหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าหมาย  : 40 หมู่บ้าน

     9.6 กิจกรรมหลักที่ 6  : สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนเรื่องที่ผลักดันให้ภาคเอกชนนําไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

เป้าหมาย  : 3 เรื่อง

10. รายละเอียดการดําเนินงาน
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1  :  การบริหาร
จัดการให้เกิดนวัตกรรมและ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

49,118,500   61,480,700 

ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องที่ได้บริหาร
จัดการให้เกิดนวัตกรรมและ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รวม 27 เรื่อง 
(ของ สส.ทั้งหมด)

งบบุคลากร 13,376,700   15,684,000 
งบดําเนินงาน 3,216,800     4,271,700   

1 เรื่อง  - ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ 1. การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดา 27,000,000    27,000,000   
 - นักวิชาการ แห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวัน
 - นิสิต เทคโนโลยีของไทย
 - ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

6 เรื่อง  หน่วยงานพัฒนาและถ่ายทอด 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่าง -               4,000,000    
เทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน ประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

10 เรื่อง  - นักวิจัย 3. การส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง -               5,000,000    
 - นักประดิษฐ์คิดค้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิง
 - ประชาชนทั่วไป พาณิชย์

งบเงินอุดหนุน 5,525,000     5,525,000   
1 เรื่อง  หน่วยงานพัฒนาและถ่ายทอด 1. อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 525,000         525,000       

เทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน แห่งเอเชียและแปซิฟิก
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

9 เรื่อง  - เกษตรกร 2. อุดหนุนเพิ่อพัฒนาประดิษฐกรรม 5,000,000      5,000,000    
 - ชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพื่อชนบท
 - SMEs

กิจกรรมหลักที่ 2  :  สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

77,000,000   70,000,000 

ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่เกิด
จากเครือข่ายความร่วมมือ

รวม 155 เรื่อง 
(ของ สส.ทั้งหมด)

งบดําเนินงาน 77,000,000   21,974,000 
 - เกษตรกร 1. การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 77,000,000    21,974,000   
 - ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน

 - Otop งบเงินอุดหนุน -              48,026,000 
 - SMEs 1.อุดหนุนสถาบันการศึกษาเพื่อดําเนิน -               48,026,000   

งานคลินิกเทคโนโลยี

กิจกรรมหลักที่ 3  :  การดําเนิน
ภารกิจในต่างประเทศ

30,619,300   31,439,000 

ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมการ รวม 19 กิจกรรม
จัดการให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด ปว.(วต.)
เทคโนโลยีสู่ประเทศไทย 11 กิจกรรม

ปว.(บซ.)
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

8 กิจกรรม
งบบุคลากร 11,066,300   10,045,900 

งบดําเนินงาน 8,033,000     9,873,100   
งบรายจ่ายอื่น 11,520,000   11,520,000 

11 กิจกรรม /  - นักวิชาการ นักวิจัย 1. การดําเนินภารกิจ (ทีมประเทศไทย) 6,520,000      6,520,000    
ปว.(วต.)  - ผู้เชี่ยวชาญ ของสํานักงานที่ปรึกษาด้าน ว. และ ท.

 - บุคลากรด้าน ว.และ ท.ทั้งภาครัฐ ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคการศึกษา กรุงวอชิงตัน 
ของไทย   1.1 การสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและ

สถานภาพเทคโนโลยีวัสดุในประเทศ
สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาการผลิตของไทย (1 
กิจกรรม)
  1.2 การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย
สารสนเทศด้าน ว.และ ท.จากทวีปอเมริกา
เหนือสู่ประเทศไทย (1 กิจกรรม)
  1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิชาชีพ
ไทยสมาคม ATPAC และนักเรียนด้าน ว. 
และ ท.ในทวีปอเมริกาเหนือประจําปี 
2554  (1 กิจกรรม)
  1.4 การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือใน
การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(Climate Change ) (1 กิจกรรม)
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

  1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา (1 
กิจกรรม)
  1.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา (1 กิจกรรม)
  1.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ประเทศ
ไทยโดยนักวิชาชีพไทยสมาคม ATPAC 
สาขาเทคโนโลยีอาหาร ไอซีที เทคโนโลยี
จราจร เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ (5 กิจกรรม)

8 กิจกรรม  - หน่วยงานในสังกัด วท. 2. การดําเนินภารกิจ (ทีมประเทศไทย) 5,000,000      5,000,000    
ปว.(บซ.)  - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน ของสํานักงานที่ปรึกษาด้าน ว. และ ท.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ประจําสถานเอกอัครราชทูต
 - สถาบันการศึกษา ณ กรุงบรัสเซลล์

  2.1 เสาะหาหน่วยงานที่เป็นเลิศและ
ประสานงานความร่วมมือด้าน วทน.กับ
หน่วยงานในยุโรปในสาขาที่ไทยประสงค์
  2.2 เป็นหน่วยประสานงานกลางของไทย
ในกรอบแผนงานฉบับที่ 7 ของสหภาพ
ยุโรป
  2.3 ปรับปรุงเว็ปไซต์ของสํานักงานให้มี
สาระครอบคลุมภารกิจหน่วยประสานงาน
กลางรวมทั้งจัดทําให้เป็นปัจจุบัน
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

  2.4 เป็นหน่วยประสานงานของ วท.ใน
ยุโรปกับองค์การระหว่างประเทศ อาทิ 
UNESCO OECD และ UNCTAD รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ ในยุโรป
  2.5 เป็นผู้แทนประเทศหรือผู้แทนวท. 
ในการเข้าร่วมประชุมกับองค์การระหว่าง
ประเทศ/ระหว่างประเทศ
  2.6 เสาะหานักวิชาชีพไทยในยุโรปที่
ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในยุโรปหรือผู้ที่มีศักยภาพใน
การสร้างความร่วมมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็น
รูปธรรม

  2.7 การประชุมหารือกับหน่วยงานที่นัก
วิชาชีพไทยในยุโรปปฏิบัติงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ประเทศไทย

กิจกรรมหลักที่ 4  :  การพัฒนา
เทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน

54,000,000   79,000,000 
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการที่เกิด
จากการศึกษา พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

รวม 19 เรื่อง 
(ของ สส.ทั้งหมด)

งบดําเนินงาน 9,000,000     9,000,000   
 - ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม/ผู้พัฒนา1. การศึกษา พัฒนา และถ่ายทอด 9,000,000      9,000,000    
สร้างเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรม
 - หน่วยงานที่ปรึกษาที่จดทะเบียน ย้อนรอย
กับกระทรวงการคลัง

งบเงินอุดหนุน 45,000,000   70,000,000 
13 เรื่อง  - สถาบันการศึกษา 1. อุดหนุนการศึกษา พัฒนา และ 45,000,000    45,000,000   

 - หน่วยงานวิจัย/วิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมย้อนรอย

6 เรื่อง  - สถาบันการศึกษา 2. อุดหนุนเพื่อพัฒนาสินค้า -               25,000,000   
 - หน่วยงานวิจัย/วิชาการ เพื่อทดแทนการนําเข้าและเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 5  :  การขยาย
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

60,000,000   40,795,000 

ตัวชี้วัด : จํานวนชุมชนต้นแบบ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ

รวม 40 หมู่บ้าน 
(ของ สส.ทั้งหมด)

งบดําเนินงาน 60,000,000   14,795,000 
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

หมู่บ้าน/ชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
คัดเลือกให้พัฒนาเป็นแม่ข่ายจาก
คณะทํางานฯ ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง

1. การดําเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,000,000    14,795,000   

งบเงินอุดหนุน -              26,000,000 
2. อุดหนุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-               26,000,000   

กิจกรรมหลักที่ 6  :  สนับสนุน
ภาคเอกฃนในการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี

-              10,000,000 

ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องที่ผลักดันให้
ภาคเอกชนนําไปใช้ในการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

รวม 3 เรื่อง   
(ของ สส.ทั้งหมด)

งบรายจ่ายอื่น -              10,000,000 
 หน่วยงานด้าน ว.และ ท.ทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคการศึกษา

1. การดําเนินงานของ กรอ.วท. -               10,000,000   

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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11. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

   ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

12,010 225    3,020 6,410 60     6,375 600    755    770    875    1,165 1,155 33,420 

หน่วยนับ : คน (รวม 33,420 คน)

ประกอบด้วย

1. การจัดงานเทิดพระเกียรติ
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
และงานวันเทคโนโลยีของไทย

สส. 12,000 12,000 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

สส. 100    100    100    100    100    100    600     

3. การดําเนินงานคลินิก
เทคโนโลยี

สส. 3,000  6,000  6,000  15,000 

4. การศึกษา พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย
กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย

สส. 90      35      110    35      90      90      50      500     

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

5. การพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการนําเข้าและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน

สส. 15      10      15      10      50      

6. การขยายหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. 500    500    500    500    1,000  1,000  4,000  

7. การดําเนินงานของ กรอ.วท. สส. 100    40      40      40      40      40      300     

8. การดําเนินภารกิจ (ทีม
ประเทศไทย) ของ ปว.(วต.)

ปว.(วต.) 100    100    100    100    150    150    20      720     

9. การดําเนินภารกิจ (ทีม
ประเทศไทย) ของ ปว.(บซ.)

ปว.(บซ.) 10      25      20      20      25      25      25      25      25      25      25      250     

งบประมาณ 4.3513  5.6987  53.6470 61.6620 44.5377 8.6660  23.0513 8.4050  19.0393 16.9243 9.2120  37.5201 292.7147 

1. งบบุคลากร 2.0905 2.0905 2.0905 2.0905 2.0905 2.0905 2.1978 2.1978 2.1978 2.1978 2.1978 2.1979 25.7299  

2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าตอบแทน 0.9181 0.9181 0.9181 0.9181 0.9181 0.9181 0.9181 0.9181 0.9181 0.9181 0.9181 0.9177 11.0168  

   2.2) ค่าสาธารณูปโภค 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607 0.2603 3.1280 

   2.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงาน
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทยและงานวัน
เทคโนโลยีของไทย

สส. 0.0300 -     -     0.0300 -     -     0.0300 -     1.0000 -     -     25.9100 27.0000  
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   2.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

สส. 0.6000 -     -     0.6000 -     0.6000 -     0.6000 -     0.8000 -     0.8000 4.0000 

   2.5) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
เชิงพาณิชย์

สส. -     -     4.0000 -     0.5000 -     -     -     -     0.5000 -     -     5.0000 

   2.6) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี

สส. 0.1180 2.0430 4.3553 1.5053 1.2953 0.4053 1.9053 0.4053 0.4053 6.7053 0.4253 2.4053 21.9740  

   2.7) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษา 
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย

สส. -     -     -     -     -     -     9.0000 -     -     -     -     -     9.0000 

   2.8) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. 0.0500 0.1000 0.2000 0.3450 0.5000 0.6000 0.8000 1.5000 2.5000 2.5000 3.2000 2.5000 14.7950  

3. งบเงินอุดหนุน
   3.1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก (APCTT)

สส. -     -     0.5250 -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.5250 

   3.2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา
ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

สส. 0.0079 -     2.0700 -     0.2000 0.0540 0.2270 0.2000 1.0350 -     0.2400 0.9661 5.0000 
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   3.3) เงินอุดหนุน
สถาบันการศึกษาเพื่อ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี

สส. -     -     30.9260 -       17.1000 -     -     -     -     -     -     -     48.0260  

   3.4) เงินอุดหนุนการศึกษา 
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อน
รอย

สส. -     -     -       45.0000 -       -     -     -     -     -     -     -     45.0000  

   3.5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา
สินค้าเทคโนโลยี เพื่อทดแทน
การนําเข้าและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน

สส. -     -     -       -       10.0000 -     7.0000 -     7.0000 -     0.5000 0.5000 25.0000  

   3.6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สส. -     -     6.0000 10.0000 10.0000 -     -     -     -     -     -     -     26.0000  

4. งบรายจ่ายอื่น
  4.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนิน
ภารกิจ (ทีมประเทศไทย) ของ 
ปว.(วต.)

ปว.(วต.) -     0.0760 0.0760 0.1520 0.1520 0.4470 0.1520 0.1520 2.1520 1.2820 1.1270 0.7520 6.5200 

  4.2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนิน
ภารกิจ (ทีมประเทศไทย) ของ 
ปว.(บซ.)

ปว.(บซ.) 0.2000 0.2000 0.3000 0.3000 0.8000 0.3500 0.3500 0.3500 1.3500 0.3000 0.2500 0.2500 5.0000 
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   4.3) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของ กรอ.วท.

สส. 0.0761 0.0104 1.9254 0.4604 0.7211 2.9404 0.2104 1.8211 0.2204 1.4604 0.0931 0.0608 10.0000  

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 1.49    1.95    18.33  21.07  15.22  2.96    7.88    2.87    6.50    5.78    3.15    12.82  100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 1.49    3.43    21.76  42.83  58.04  61.00  68.88  71.75  78.25  84.03  87.18  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 4.3513 5.6987 53.6470 61.6620 44.5377 8.6660 23.0513 8.4050 19.0393 16.9243 9.2120 37.5201 292.7147 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 4.3513 10.0500 63.6970 125.3590 169.8967 178.5627 201.6140 210.0190 229.0583 245.9826 255.1946 292.7147 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

   กิจกรรมหลักที่ 1 : การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องที่ได้
บริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรม
และกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

1 7 1 2 4 2 1 2 1 2 1 3 27

หน่วยนับ : เรื่อง (รวม 27 เรื่อง)
ประกอบด้วย

1. ความร่วมมือกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก

สส. 1 1

2. การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อ
ชนบท

สส. 6 3 9

3. การจัดงานเทิดพระเกียรติ
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
และงานวันเทคโนโลยีของไทย

สส. 1 1

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

สส. 1 1 1 1 1 1 6

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

5. การส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

สส. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10

งบประมาณ 2.2628 1.6249 8.2199 2.2549 2.3249 2.2789 1.9581 2.5011 3.7361 3.0011 1.9411 29.3769 61.4807 

1. งบบุคลากร 1.2689 1.2689 1.2689 1.2689 1.2689 1.2689 1.3451 1.3451 1.3451 1.3451 1.3451 1.3451 15.6840 

2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าตอบแทน 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.1595 1.9129 

   2.2) ค่าสาธารณูปโภค 0.1966 0.1966 0.1966 0.1966 0.1966 0.1966 0.1966 0.1966 0.1966 0.1966 0.1966 0.1962 2.3588 

   2.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงาน
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทยและงานวัน
เทคโนโลยีของไทย

สส. 0.0300 -     -     0.0300 -     -     0.0300 -     1.0000 -     -     25.9100 27.0000 

   2.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

สส. 0.6000 -     -     0.6000 -     0.6000 -     0.6000 -     0.8000 -     0.8000 4.0000 

   2.5) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
เชิงพาณิชย์

สส. -     -     4.0000 -     0.5000 -     -     -     -     0.5000 -     -     5.0000 

3. งบเงินอุดหนุน
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   3.1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก (APCTT)

สส. -     -     0.5250 -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.5250 

   3.2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา
ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

สส. 0.0079 -     2.0700 -     0.2000 0.0540 0.2270 0.2000 1.0350 -     0.2400 0.9661 5.0000 

4. งบรายจ่ายอื่น
    4.1) ---

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 3.68    2.64    13.37  3.67    3.78    3.71    3.18    4.07    6.08    4.88    3.16    47.78  100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 3.68    6.32    19.69  23.36  27.14  30.85  34.03  38.10  44.18  49.06  52.22  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 2.2628 1.6249 8.2199 2.2549 2.3249 2.2789 1.9581 2.5011 3.7361 3.0011 1.9411 29.3769 61.4807 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 2.2628 3.8877 12.1076 14.3625 16.6874 18.9663 20.9244 23.4255 27.1616 30.1627 32.1038 61.4807 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

   กิจกรรมหลักที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่เกิด
จากเครือข่ายความร่วมมือ

-    -    55 50 -    50 -    -    -    -    -    -    155

หน่วยนับ : เรื่อง (รวม 155 เรื่อง)
ประกอบด้วย

1) การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี สส. -     -     55 50 -     50 -     -     -     -     -     -     155

งบประมาณ 0.1180 2.0430 35.2813 1.5053 18.3953 0.4053 1.9053 0.4053 0.4053 6.7053 0.4253 2.4053 70.0000  

1. งบบุคลากร -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี

สส. 0.1180 2.0430 4.3553 1.5053 1.2953 0.4053 1.9053 0.4053 0.4053 6.7053 0.4253 2.4053 21.9740  

3. งบเงินอุดหนุน
   3.1) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษา
เพื่อดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี

สส. -      -      30.9260 -       17.1000 -      -      -      -      -      -      -      48.0260  

4. งบรายจ่ายอื่น
    4.1) ---

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 0.17    2.92    50.40  2.15    26.28  0.58    2.72    0.58    0.58    9.58    0.61    3.44    100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 0.17    3.09    53.49  55.64  81.92  82.50  85.22  85.80  86.38  95.96  96.56  100.00 

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เป้าหมาย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 0.1180 2.0430 35.2813 1.5053 18.3953 0.4053 1.9053 0.4053 0.4053 6.7053 0.4253 2.4053 70.0000  

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 0.1180 2.1610 37.4423 38.9476 57.3429 57.7482 59.6535 60.0588 60.4641 67.1694 67.5947 70.0000 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

   กิจกรรมหลักที่ 3 : การดําเนินภารกิจในต่างประเทศ

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมการ
จัดการให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย

-    1 -    1 -    1 -    -    1 3 3 1 19

หน่วยนับ : กิจกรรม (รวม 19 
กิจกรรม)

ประกอบด้วย

1. การดําเนินภารกิจ (ทีม
ประเทศไทย) ของ ปว.(วต.)

ปว.(วต.) -     1 -     1 -     1 -     -     1 3 3 1 11

2. การดําเนินภารกิจ (ทีม
ประเทศไทย) ของ ปว.(บซ.)

ปว.(บซ.) -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     8 8

งบประมาณ 1.8444 1.9204 2.0204 2.0964 2.5964 2.4414 2.1775 2.1775 5.1775 3.2575 3.0525 2.6771 31.4390  

1. งบบุคลากร 0.8216  0.8216  0.8216  0.8216  0.8216  0.8216  0.8527  0.8527  0.8527  0.8527  0.8527  0.8528  10.0459  

2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าตอบแทน 0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 0.7582 9.1039 

   2.2) ค่าสาธารณูปโภค 0.0641 0.0641 0.0641 0.0641 0.0641 0.0641 0.0641 0.0641 0.0641 0.0641 0.0641 0.0641 0.7692 

3. งบเงินอุดหนุน
   3.1) ---
4. งบรายจ่ายอื่น

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   4.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนิน
ภารกิจ (ทีมประเทศไทย) ของ 
ปว.(วต.)

ปว.(วต.) -     0.0760 0.0760 0.1520 0.1520 0.4470 0.1520 0.1520 2.1520 1.2820 1.1270 0.7520 6.5200 

   4.2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนิน
ภารกิจ (ทีมประเทศไทย) ของ 
ปว.(บซ.)

ปว.(บซ.) 0.2000 0.2000 0.3000 0.3000 0.8000 0.3500 0.3500 0.3500 1.3500 0.3000 0.2500 0.2500 5.0000 

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 5.87    6.11    6.43    6.67    8.26    7.77    6.93    6.93    16.47  10.36  9.71    8.52    100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 5.87    11.97  18.40  25.07  33.33  41.09  48.02  54.95  71.41  81.78  91.48  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 1.8444 1.9204 2.0204 2.0964 2.5964 2.4414 2.1775 2.1775 5.1775 3.2575 3.0525 2.6771 31.4390  

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 1.8444 3.7648 5.7852 7.8816 10.4780 12.9194 15.0969 17.2744 22.4519 25.7094 28.7619 31.4390 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

   กิจกรรมหลักที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการที่เกิด
จากการศึกษา พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

-    -    -    2 1 3 1 2 4 3 2 1 19

หน่วยนับ : รายการ (รวม 19 
รายการ)

ประกอบด้วย

1. การศึกษา พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย
กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย

สส. -     -     -     2 1 3 1 2 2 2 -     -     13

2. การพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการนําเข้าและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน

สส. -     -     -     -     -     -     -     -     2 1 2 1 6

งบประมาณ -    -    -    45.0000 10.0000 -       16.0000 -     7.0000 -     0.5000 0.5000 79.0000 

1. งบบุคลากร -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษา 
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย

สส. -     -     -     -     -     -     9.0000 -     -     -     -     -     9.0000 

3. งบเงินอุดหนุน

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   3.1) เงินอุดหนุนเพื่อศึกษา 
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อน
รอย

สส. -     -     -     45.0000 -     -     -     -     -     -     -     -     45.0000 

   3.2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา
สินค้าเทคโนโลยี เพื่อทดแทน
การนําเข้าและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน

สส. -     -     -     -     10.0000 -     7.0000 -     7.0000 -     0.5000 0.5000 25.0000 

4. งบรายจ่ายอื่น
    4.1) ---
ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน -     -     -     56.96  12.66  -     20.25  -     8.86    -     0.63    0.63    100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     -     56.96  69.62  69.62  89.87  89.87  98.73  98.73  99.37  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน -     -     -     45.0000 10.0000 -       16.0000 -     7.0000 -     0.5000 0.5000 79.0000 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     -     45.0000 55.0000 55.0000 71.0000 71.0000 78.0000 78.0000 78.5000 79.0000 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 5 : การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จํานวนชุมชนต้นแบบ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 38 40 40

หน่วยนับ : หมู่บ้าน (รวม 40 
หมู่บ้าน)  [สะสม]

ประกอบด้วย
1. การขยายหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 38 40 40

งบประมาณ 0.0500 0.1000 6.2000 10.3450 10.5000 0.6000 0.8000 1.5000 2.5000 2.5000 3.2000 2.5000 40.7950 

1. งบบุคลากร -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. 0.0500 0.1000 0.2000 0.3450 0.5000 0.6000 0.8000 1.5000 2.5000 2.5000 3.2000 2.5000 14.7950 

3. งบเงินอุดหนุน

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   3.1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สส. -     -     6.0000 10.0000 10.0000 -     -     -     -     -     -     -     26.0000 

4. งบรายจ่ายอื่น
    4.1) ---

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 0.12    0.25    15.20  25.36  25.74  1.47    1.96    3.68    6.13    6.13    7.84    6.13    100.00 
ปีงบประมาณ 2554 สะสม 0.12    0.37    15.57  40.92  66.66  68.13  70.09  73.77  79.90  86.03  93.87  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 0.0500 0.1000 6.2000 10.3450 10.5000 0.6000 0.8000 1.5000 2.5000 2.5000 3.2000 2.5000 40.7950 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 0.0500 0.1500 6.3500 16.6950 27.1950 27.7950 28.5950 30.0950 32.5950 35.0950 38.2950 40.7950 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 6 : สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องที่ผลักดัน
ให้ภาคเอกชนนําไปใช้ในการ
พัฒนาขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยี

-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3 3

หน่วยนับ : เรื่อง (รวม 3 เรื่อง)
ประกอบด้วย

1. การดําเนินงานของ กรอ.วท. สส. -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     3 3

งบประมาณ 0.0761 0.0104 1.9254 0.4604 0.7211 2.9404 0.2104 1.8211 0.2204 1.4604 0.0931 0.0608 10.0000  

1. งบบุคลากร -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
2. งบดําเนินงาน
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น
   4.1) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของ กรอ.วท.

สส. 0.0761 0.0104 1.9254 0.4604 0.7211 2.9404 0.2104 1.8211 0.2204 1.4604 0.0931 0.0608 10.0000  

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 0.76    0.10    19.25  4.60    7.21    29.40  2.10    18.21  2.20    14.60  0.93    0.61    100.00 
ปีงบประมาณ 2554 สะสม 0.76    0.87    20.12  24.72  31.93  61.34  63.44  81.65  83.86  98.46  99.39  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 0.0761 0.0104 1.9254 0.4604 0.7211 2.9404 0.2104 1.8211 0.2204 1.4604 0.0931 0.0608 10.0000  

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 0.0761 0.0865 2.0119 2.4723 3.1934 6.1338 6.3442 8.1653 8.3857 9.8461 9.9392 10.0000 

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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แผนงาน  :  6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิตที่ 1  :     การถ่ายทอดเทคโนโลยี 292,714,700       บาท
ผลผลิตที่ 2  :     การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 72,738,600         บาท
โครงการที่ 3  :   โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 179,000,000       บาท
โครงการที่ 4  :   โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3) 1,170,500,000     บาท
โครงการที่ 5  :   โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3+) 69,000,000         บาท
โครงการที่ 6  :   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 101,000,000       บาท
โครงการที่ 7  :   โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,000,000           บาท

แผนงาน  :  6.2 การส่งเสริมการวิจัยเพื่อการผลิตและพัฒนาประเทศ
ผลผลิตที่ 1  :     ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 143,206,800       บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,033,160,100   บาท

หมายเหตุ   * หมายเลขผลผลิต/โครงการอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เล่มที่ 7

2.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ*
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1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2. แผนงาน  :  6.2 การส่งเสริมการวิจัยเพื่อการผลิตและพัฒนาประเทศ
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
     ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  :  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
     และนวัตกรรมที่มีเอกภาพ
5. ผลผลิต  :  ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
6. วัตถุประสงค์ของผลผลิต  :
     6.1 เป็นภารกิจหลักของ สป.วท.ในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร
            และการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง  เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
     6.2 เพื่อให้การกํากับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด
            กระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
7. ตัวชี้วัดผลผลิต
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน
เป้าหมาย  : 30  เรื่อง

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : นโยบายและแผนที่กําหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย  : ร้อยละ 100

2.2 ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
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     7.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา  : ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย  : ร้อยละ 100

     7.4 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
เป้าหมาย  : ร้อยละ 100

8. รายละเอียดการดําเนินงาน

ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 2553 

(บาท)
งบประมาณ 2554 

(บาท)

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 120,153,500      143,206,800      
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : รวม 30 เรื่อง
จํานวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/
มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน

สน.11 เรื่อง
สม.9 เรื่อง

สปคร.1 เรื่อง
กพ.1 เรื่อง

ตร.1 เรื่อง  นก.4 
เรื่อง  ศท.3 เรื่อง

มีรายละเอียดดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 ของ วท.

1 เรื่อง / สน. 1.1 หน่วยงานในสังกัด วท.

2. คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 1 เรื่อง / สน. 2.1 สํานักงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ วท. 2.2 สศช.

2.3 หน่วยงานในสังกัด วท.
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 2553 

(บาท)
งบประมาณ 2554 

(บาท)

3. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 1 เรื่อง / สน. 3.1 สํานักงบประมาณ

พ.ศ.2554 ของ วท. 3.2 สศช.

3.3 สํานักงาน ก.พ.ร.

3.4 หน่วยงานในสังกัด วท.

4. แผนบูรณาการงานด้าน วทน.กับจังหวัด 1 เรื่อง / สน. 4.1 หน่วยงานในสังกัด วท. และสํานัก/ศูนย/์กลุ่มใน สป.วท.

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ วท. 4.2 คณะกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน.กับจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด วท. และ
ผู้แทนสํานัก/ศูนย/์กลุ่ม ใน สป.วท.)
4.3 หน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5. รายงานผลการดําเนินงานของ วท. 1 เรื่อง / สน. 5.1 สลค.

ตามนโยบายรัฐบาล 5.2 สลน.

5.3 หน่วยงานในสังกัด วท.

5.4 ผู้บริหารของ วท.

6. รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ 1 เรื่อง / สน. 6.1 สศช.

ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 6.2 สํานักงาน ก.พ.ร.

ของ วท. 6.3 หน่วยงานในสังกัด วท.

6.4 ผู้บริหารของ วท.

7. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตาม 1 เรื่อง / สน. 7.1 สงป.

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี 7.2 หน่วยงานในสังกัด วท.

งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ วท. 7.3 ผู้บริหารของ วท.
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 2553 

(บาท)
งบประมาณ 2554 

(บาท)

8.ประมวลโครงการ-กิจกรรม/งบประมาณ
ด้านการพัฒนากําลังคนด้าน ว.และ ท.

1 เรื่อง / สน. 8.1 หน่วยงานในสังกัด วท.

9. อนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพ 1 เรื่อง / สน. 9.1 ผู้ประกอบวิชาชีพ ว.และ ท.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9.2 สมาคมที่มีวัตถุประสงค์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับ ว.และ ท.

10. แผนส่งเสริมวิชาชีพ ว.และ ท. 1 เรื่อง / สน. 10.1 ผู้ประกอบวิชาชีพ ว.และ ท.

10.2 สมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลัก โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับ
งาน ว.และ ท.

11. รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง / สน. 11.1 หน่วยงานในสังกัด วท.

ประจําปี 2550-2552 ของ วท. 11.2 ผู้บริหารของ วท.

12. รายงานผลการดําเนินงานของการนํา 1 เรื่อง / สปคร. 12.1 หน่วยงานในสังกัด วท.

เสนอเรื่องของ วท.เข้าสู่การพิจารณาของ 12.2 หน่วยงานราชการต่างๆ

ครม.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 12.3 สลค.

13. แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

1 เรื่อง / สม. 13.1 ผู้บริหารและข้าราชการ  วท.

14. โครงการความร่วมมือกับประเทศจีน 
(มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น)

1 เรื่อง / สม. 14.1 ผู้บริหารและข้าราชการ  วท.

15. โครงการความร่วมมือกับประเทศจีน (CAS) 1 เรื่อง / สม. 15.1 ผู้บริหารและข้าราชการ  วท.

16. โครงการความร่วมมือกับประเทศเวียดนาม 1 เรื่อง / สม. 16.1 ผู้บริหารและข้าราชการ  วท.

17. โครงการความร่วมมือกับประเทศลาว 1 เรื่อง / สม. 17.1 ผู้บริหารและข้าราชการ  วท.

18. โครงการความร่วมมือกับประเทศอินเดีย 1 เรื่อง / สม. 18.1 ผู้บริหารและข้าราชการ  วท.

19. โครงการความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย 1 เรื่อง / สม. 19.1 ผู้บริหารและข้าราชการ  วท.
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 2553 

(บาท)
งบประมาณ 2554 

(บาท)

20. การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วย ว.
และ ท. อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6

1 เรื่อง / สม. 20.1 ผู้บริหารและข้าราชการ  วท.

21. การจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชน
เอเปกครั้งที่ 4

1 เรื่อง / สม. 21.1 ผู้บริหารและข้าราชการ  วท.

22. รายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปีของ วท.

1 เรื่อง / กพ. 22.1 สํานักงาน ก.พ.ร.

23. รายงานการตรวจราชการประจําปี 2553 1 เรื่อง / ตร. 23.1 คณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรี

ของ วท. 23.2 ปลัดกระทรวง

23.3 ค.ต.ป.ประจํากระทรวง

23.4 ผู้แทนเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

24. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 1 เรื่อง / นก. 24-27.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป)

ของ ค.ต.ป.ประจํากระทรวง 24-27.2 อนุกรรมการ ค.ต.ป.ด้านเศรษฐกิจ

25. รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 1 เรื่อง / นก. 24-27.3 ค.ต.ป.ประจํากระทรวง

ของ ค.ต.ป.ประจํากระทรวง 24-27.4 กรมบัญชีกลาง

26. รายงานการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. 1 เรื่อง / นก. 24-27.5 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประจํากระทรวง/กลุ่มตรวจสอบ 24-27.6 สํานักนายกรัฐมนตรี

27. รายงานการสอบทานงานตรวจสอบ 1 เรื่อง / นก. 24-27.7 สศช.

ภายในของส่วนราชการในสังกัด วท. 24-27.8 ผู้บริหารและส่วนราชการในสังกัด วท.

28. แผนปฏิบัติการประจําปีศูนย์บริการร่วม
ของ วท.

1 เรื่อง / ศท. 28.1 หน่วยงานในสังกัด วท.

- 43 -



ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 2553 

(บาท)
งบประมาณ 2554 

(บาท)

29. แผนส่งเสริมการใช้ ICT ประจําปี 1 เรื่อง / ศท. 29.1 หน่วยงานในสังกัด วท.

30. แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ วท.

1 เรื่อง / ศท. 30.1 หน่วยงานในสังกัด วท.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   :
นโยบายและแผนที่กําหนดเป็นไปตามหลัก
วิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 100 / 
ทุกหน่วย

ตัวชี้วัดเชิงเวลา   :
ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100 / 
ทุกหน่วย

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย   :
ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100 / 

ทุกหน่วย

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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9. กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
     9.1 กิจกรรมหลักที่ 1  : การจัดทํานโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนเรื่องในกระบวนการจัดทํานโยบาย/แผน/การติดตาม/การประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
เป้าหมาย  : 64 เรื่อง

     9.2 กิจกรรมหลักที่ 2  : การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนฐานข้อมูล/ระบบที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง

เป้าหมาย  : 4 ฐานข้อมูล/ระบบ

10. รายละเอียดการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1  :  การจัดทํา
นโยบายและแผนของกระทรวง 
รวมทั้งการติดตามผลการดําเนิน 
งานของหน่วยงานในสังกัด

91,660,000  104,124,000  

ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องในกระบวนการ รวม 64 เรื่อง
จัดทํานโยบาย/แผน/การติดตาม สน. 25 เรื่อง

ประเมินผลการดําเนินงานของ สปคร. 1 เรื่อง

หน่วยงาน สม.9 เรื่อง กพ.12 เรื่อง

นก.4 เรื่อง ตน.5 เรื่อง

ตร.8 เรื่อง
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

งบบุคลากร 45,174,700  35,970,700    
งบดําเนินงาน 18,272,800  16,664,100    

5 เรื่อง / สน.  - ผู้แทนภาคประชาชน (กลุ่ม SMEs/ 1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ 5,400,000     7,326,700      
OTOP วิสาหกิจชุมชน และปราชญ์ บูรณาการงานด้านวทน.กับจังหวัด/
ชาวบ้าน) กลุ่มจังหวัด
 - ผู้แทนภาครัฐ (หน่วยงานจังหวัด

หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานกลาง)

 - ผู้แทนภาคเอกชน

 - ผู้แทนภาคท้องถิ่น

 - ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด วท.

2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ
ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3,312,500     3,312,500      

1 เรื่อง / กพ.  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.1 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองประจําปี

1 เรื่อง / กพ.  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.2 การจัดทํารายงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

1 เรื่อง / กพ.  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.3 เผยแพร่ผลงานการพัฒนา
ระบบบริหารราชการประจําปี

- 46 -



กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

1 เรื่อง / กพ.  - สํานักงาน ก.พ.    2.4 ระบบถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้า
 หมายระดับองค์กรสู่สํานัก/ศูนย/์กลุ่ม

1 เรื่อง / สบ.(สห.)  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.5 การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้

1 เรื่อง / สบ.(สห.)  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.6 การพัฒนาบุคลากร
1 เรื่อง / สบ.(สห.)  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.7 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร
1 เรื่อง / สบ.(สห.)  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.8 การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล

1 เรื่อง / สบ.(สห.)  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการ

1 เรื่อง / สบ.(สห.)  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.10 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

1 เรื่อง / สบ.(สอ.)  - กรมบัญชีกลาง    2.11 การจัดทําแผนและรายงาน
การควบคุมภายใน

1 เรื่อง / ตน.  - สํานักงาน ก.พ.ร.    2.12 การจัดทําแผนและรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยง
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

3. การจัดทําแผนและยุทธศาสตร์ -              -               
1 เรื่อง / สน.  - หน่วยงานในสังกัด วท.    3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ

ของ วท.
1 เรื่อง / สน.  - ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสํานัก/    3.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ

ศูนย/์กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ใน สป. ของ สป.
1 เรื่อง / สน.  - หน่วยงานในสังกัด วท.    3.3 ประชุมแลกเปลี่ยนระดับ

 - หน่วยงานภายนอก (หน่วยงาน นโยบาย
ภาครัฐ/ คณะกรรมการแผนปฏิบัติ      3.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
ราชการ วท./ ผู้เชี่ยวชาญ/ คณบดี แผนปฏิบัติราชการ วท.
คณะวิทย/์ สถาบันการศึกษา/      3.3.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเชิง
คณะกรรมาธิการฯ/ ภาคเอกชนผู้ใช้ นโยบายและแผนระหว่างกระทรวง
บริการ) กับหน่วยงานภายนอก

1 เรื่อง / สน.  - ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสํานัก/
ศูนย/์กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ใน สป.

   3.4 การประชุมทบทวนแผนกล
ยุทธ์ สป. ปี 2555 (การแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ : การประชุมชี้แจง

1 เรื่อง / สน.  หน่วยงานในสังกัด วท.    3.5 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ วท.

1 เรื่อง / สน.  - สํานักงบประมาณ 4. การจัดทําคําของบประมาณประจํา -              -               
 - สศช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ วท. 
 - หน่วยงานในสังกัด วท.
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

1 เรื่อง / สน.  - สํานักงบประมาณ 5. การจัดทําคําของบประมาณประจํา -              -               
 - สํานัก/ศูนย/์กลุ่มใน สป. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.

1 เรื่อง / สน.  - สํานักงบประมาณ 6. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี -              -               
 - สศช. งบประมาณ พ.ศ.2554 ของ วท.
 - หน่วยงานในสังกัด วท.

1 เรื่อง / สน.  - สํานัก/ศูนย/์กลุ่มใน สป. 7. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ของ สป.

-              -               

1 เรื่อง / สน.  - สํานักงบประมาณ 8. การจัดทําค่าใช้จ่ายผลผลิตประจํา -              -               
 - สํานัก/ศูนย/์กลุ่มใน สป. ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ สป.

9. การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของ วท. และ สป.

-              850,000         

1 เรื่อง / สน.  - สศช.    9.1 การติดตามผลการดําเนินงาน
 - สํานักงาน ก.พ.ร. ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 - หน่วยงานในสังกัด วท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ วท.
 - ผู้บริหาร วท.

1 เรื่อง / สน.  - สงป.    9.2 การติดตามผลการดําเนินงาน
 - หน่วยงานในสังกัด วท. ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
 - ผู้บริหาร วท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ วท.
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

1 เรื่อง / สน.  - สงป.    9.3 การติดตามผลการใช้จ่าย
 - หน่วยงานในสังกัด วท. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
 - ผู้บริหาร วท. งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ วท.

1 เรื่อง / สน.  - หน่วยงานในสังกัด วท.    9.4 การติดตามผลการดําเนินงาน
 - ผู้บริหาร วท. งานตามนโยบายรัฐบาลประจําปี
 - สลน. งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ วท.

1 เรื่อง / สน.  - สงป.    9.5 การติดตามผลการดําเนินงาน
 - หน่วยงานในสังกัด สป. ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
 - ผู้บริหาร สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ สป.

1 เรื่อง / สน.  - สงป.    9.6 การติดตามผลการดําเนินงาน
 - หน่วยงานในสังกัด สป. ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ/์แผนปฏิบัติ
 - ผู้บริหาร สป. ราชการ/เป้าหมายการให้บริการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ สป.
1 เรื่อง / สน.  - สงป.    9.7 การติดตามผลการดําเนินงาน

 - หน่วยงานในสังกัด สป. งานตามนโยบายรัฐบาลประจําปี
 - ผู้บริหาร สป. งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ สป.

1 เรื่อง / สน.  - สงป.    9.8 การจัดทํารายงานการดําเนิน
 - หน่วยงานในสังกัด วท. งานของรัฐต่อสาธารณะรายปีประจําปี
 - ผู้บริหาร วท. งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ สป.
 - ผู้รับบริการของ สป.ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่างๆ
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

1 เรื่อง / สน.  - หน่วยงานในสังกัด วท.    9.9 การประเมินผลการดําเนินงาน
 - ผู้บริหาร วท. ของ วท. พ.ศ.2550-2552

1 เรื่อง / สปคร.  - หน่วยงานในสังกัด วท. 10. การจัดทํารายงานผลการนําเสนอ -              -               
 - หน่วยงานราชการต่างๆ เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.
 - สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553

6 เรื่อง / ตร.  - รัฐมนตรี 11. การตรวจราชการตามแผนการ -              -               
 - ปลัดกระทรวง ตรวจราชการของ วท. โดย
 - คตป.ประจํากระทรวง   11.1 จัดทําแผนการตรวจราชการ

ประจําปี 2553
  11.2 ประสานการตรวจราชการกับ
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ
  11.3 ออกตรวจติดตามการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน 
  11.4 รายงานผลการตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของหน่วยงานแก่ผู้บังคับบัญชา

2 เรื่อง / ตร.  - คณะรัฐมนตรี 12. การตรวจราชการบูรณาการเพื่อมุ่ง -              -               
 - รัฐมนตรี ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
 - ปลัดกระทรวง พ.ศ.2554 (ตรวจ 3 รอบ)
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

 - คตป.ประจํากระทรวง   12.1 จัดทําแผนการตรวจราชการ
 - ผู้แทนเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจ แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
ราชการภาคประชาชน นโยบายของรัฐบาลประจําปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2554
  12.2 ประสานการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  12.3 ตรวจติดตามการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน/โครงการ
  12.4 รายงานผลการตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน/โครงการแก่
ผู้บังคับบัญชา และรายงานผลการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ส่งให้
สํานักนายกรัฐมนตรี

1 เรื่อง / นก. 13-16
- ค.ต.ป.

13. กํากับ เร่งรัด ติดตามงาน
ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ

-              -               

- อนุกรรมการ ค.ต.ป.ด้านเศรษฐกิจ

1 เรื่อง / นก. - ค.ต.ป.ประจํากระทรวง
- กรมบัญชีกลาง

14. ประมวลการประเมินตนเองของ 
ค.ต.ป.ประจํากระทรวง

-              -               

- สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

1 เรื่อง / นก. - สํานักนายกรัฐมนตรี
- สศช.

15. สอบทานงานตรวจสอบของส่วน
ราชการในสังกัด วท.

-              -               

- ผู้บริหารและส่วนราชการในสังกัด วท.

1 เรื่อง / นก. 16. กําหนดแนวทางขอบเขตการ
ตรวจสอบของส่วนราชการในสังกัด

-              -               

1 เรื่อง / ตน. 17-21
 - กรมบัญชีกลาง

17. การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปี

-              -               

 - สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1 เรื่อง / ตน.  - หน่วยงานในสังกัด สป. 18. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน -              -               

1 เรื่อง / ตน. 19. การรายงานและการติดตามผล
การตรวจสอบภายใน

-              -               

1 เรื่อง / ตน. 20. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน -              -               

1 เรื่อง / ตน. 21. การสอบทานและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

-              -               
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

งบเงินอุดหนุน 3,000,000    3,000,000     
1 เรื่อง / สน. 1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ 1. การสนับสนุนการดําเนินงานของสภา 3,000,000     3,000,000      

เทคโนโลยี วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 สมาคมที่มีวัตถุประสงค์โดยตรง

หรือเกี่ยวข้องกับงาน ว.และ ท.

งบรายจ่ายอื่น 16,500,000  37,000,000    
6 เรื่อง / สม. 1.1 ผู้บริหารและข้าราชการ วท. 1. การประชุมระดับรัฐมนตรี การ

ประชุมฐานะสมาชิก และการประชุม
วิชาการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของ สป. วศ. และ ปส.

12,000,000   12,000,000     

1 เรื่อง / สม. 2.1 ผู้บริหารและข้าราชการ วท. 2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

-              -               

1 เรื่อง / สม. 3.1 ผู้บริหารและข้าราชการ วท. 3. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่า
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ไม่เป็นทางการครั้งที่ 6

-              10,000,000     

1 เรื่อง / สม. 4.1 ผู้บริหารและข้าราชการ วท. 4. การจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์
เยาวชนเอเปกครั้งที่ 4

-              15,000,000     
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

5.1 ผู้บริหารและข้าราชการ วท. 5. การประเมินผลการดําเนินงานของ
 วท. พ.ศ.2550-2552

4,500,000     -               

กิจกรรมหลักที่ 2  :  การบริหาร
จัดการและบริการด้านข้อมูล
สารสนเทศและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

28,493,500  39,082,800    

ตัวชี้วัด : จํานวนฐานข้อมูล/ระบบ
ข้อมูลที่ใช้บริการจัดทําและพัฒนา

รวม 4 ระบบ/
ฐานข้อมูล

งบบุคลากร 5,983,800    13,219,300    
งบดําเนินงาน 3,284,700    3,060,800     

2 ฐานข้อมูล / ศท. 1.1 คณะรัฐมนตรี 1. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ วท. 3,025,000     3,025,000      
1.2 ผู้บริหารใน วท. (MOC)
1.3 บุคลากร/คณะทํางาน/ผู้ใช้งานระบบ

1.4 หน่วยงานภาครัฐ

1.5 ประชาชน

2 ระบบ / ศท. 2.1 บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 16,200,000   16,180,000     
ของศูนย์บริการร่วม วท. บริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (MIS)
2.2 ประชาชน ผู้ประกอบการ นิสิต

นักศึกษา นักเรียน นักวิจัย นักพัฒนา
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ
การดําเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

และสถาบันทางการศึกษา

งบลงทุน -             3,597,700     
1. ค่าครุภัณฑ์ -              3,597,700      

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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11. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

   ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/
มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหารของหน่วยงาน

3 4 4 5 1 4 -    1 1 2 2 3 30

หน่วยนับ : เรื่อง (รวม 30 เรื่อง)

ประกอบด้วย

1. แผนปฏิบัติราชการ วท. สน. 1 1

2. คําของบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ วท.

สน. 1 1

3. แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ของ วท.

สน. 1 1

4. แผนบูรณาการงานด้าน วทน.
กับจังหวัดประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 ของ วท.

สน. 1 1

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมายการดําเนินงาน
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมายการดําเนินงาน

5. รายงานผลการดําเนินงานของ
 วท.ตามนโยบายรัฐบาล

สน. 1 1

6. รายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 ของ วท.

สน. 1 1

7.รายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ของ วท.

สน. 1 1

8. ประมวลโครงการ-กิจกรรม/
งบประมาณด้านการพัฒนา
กําลังคนด้าน ว.และ ท.

สน. 1 1

9. อนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ.2554

สน. 1 1

10. แผนส่งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สน. 1 1

11. รายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2550-2552
 ของ วท.

สน. 1 1
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมายการดําเนินงาน

12. รายงานผลการดําเนินงาน
ของการนําเสนอเรื่องของ วท.
เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553

สปคร. 1 1

13. แผนยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

สม. 1 1

14. โครงการความร่วมมือกับ
ประเทศจีน (มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น)

สม. 1 1

15. โครงการความร่วมมือกับ
ประเทศจีน (CAS)

สม. 1 1

16. โครงการความร่วมมือกับ
ประเทศเวียดนาม

สม. 1 1

17. โครงการความร่วมมือกับ
ประเทศลาว

สม. 1 1

18. โครงการความร่วมมือกับ
ประเทศอินเดีย

สม. 1 1

19. โครงการความร่วมมือกับ
ประเทศมาเลเซีย

สม. 1 1

20. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
 ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโน 
โลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6

สม. 1 1
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมายการดําเนินงาน

21. การจัดงานเทศกาลวิทยา 
ศาสตร์เยาวชนเอเปค ครั้งที่ 4

สม. 1 1

22. รายงานการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีของ วท.

กพ. 1 1

23. รายงานการตรวจราชการ
ประจําปี 2553 ของ วท.

ตร. 1 1

24. รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี พ.ศ.2553 ของ ค.
ต.ป.ประจํากระทรวง

นก. 1 1

25. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างปีของ ค.ต.ป.ประจํา
กระทรวง

นก. 1 1

26. รายงานการประเมินตนเอง
ของ ค.ต.ป.ประจํากระทรวง/
กลุ่มตรวจสอบประจําปีพ.ศ.2553

นก. 1 1

27. รายงานการสอบทานงาน
ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการในสังกัด วท.

นก. 1 1

28. แผนปฏิบัติการประจําปี
ศูนย์บริการร่วม วท.

ศท. 1 1
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมายการดําเนินงาน

29. แผนส่งเสริมการใช้ ICT 
ประจําปี

ศท. 1 1

30. แผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ 
วท.

ศท. 1 1

งบประมาณ (ล้านบาท) 10.0968 13.1651 20.3838 8.7751 7.7411 11.2321 8.2680 11.5720 15.6210 10.9130 15.7895 9.6493 143.2068 

1. งบบุคลากร 3.9832 3.9832 3.9832 3.9832 3.9832 3.9832 4.2151 4.2151 4.2151 4.2151 4.2151 4.2153 49.1900  

2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าตอบแทน 1.3111 1.3111 1.3111 1.3111 1.3111 1.3111 1.3111 1.3111 1.3111 1.3111 1.3111 1.3105 15.7326  

   2.2) ค่าสาธารณูปโภค 0.3327 0.3327 0.3327 0.3327 0.3327 0.3327 0.3327 0.3327 0.3327 0.3327 0.3327 0.3326 3.9923 

   2.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณาการ
งานด้าน วทน.กับจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

สน. 0.5067 0.9500 0.8450 0.9900 0.0650 1.0100 0.0550 0.9900 0.1250 0.1500 1.6000 0.0400 7.3267 

   2.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ วท. และ สป.วท.

สน. -     -     0.1700 -     -     0.1950 -     -     0.2130 -     -     0.2720 0.8500 

   2.5) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารราชการภายใต้การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กพ./สบ. 0.2916 0.2916 0.2416 0.2416 0.2416 0.2916 0.2916 0.2416 0.2416 0.2916 0.3041 0.3424 3.3125 

- 61 -



ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมายการดําเนินงาน

   2.6) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการ วท. (MOC)

ศท. 0.0650 0.0900 1.5000 0.2700 0.0800 0.1200 0.1000 0.2500 0.1200 0.1100 0.2200 0.1000 3.0250 

   2.7) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงาน (MIS)

ศท. 0.2000 0.2000 4.7000 0.5000 0.4000 3.0000 0.4500 0.4500 5.0000 0.4500 0.4500 0.3800 16.1800  

3. งบเงินอุดหนุน
    3.1) ค่าครุภัณฑ์ ศท. -     -     3.5977 -     -     -     -     -     -     -     -     -     3.5977  

4. งบเงินอุดหนุน
   4.1) เงินอุดหนุนการ
ดําเนินงานของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สน. 0.1565 0.1565 0.2025 0.2965 0.4775 0.4885 0.2125 0.2815 0.2125 0.2025 0.1565 0.1565 3.0000 

5. งบรายจ่ายอื่น
   5.1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจา
และประชุมนานาชาติ

สม. 1.2500 0.8500 0.5000 0.8500 0.8500 0.5000 1.3000 0.5000 0.8500 0.8500 1.2000 2.5000 12.0000  

   5.2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัด
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 6

สม. 2.0000 5.0000 3.0000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     10.0000  
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมายการดําเนินงาน

   5.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงาน
เทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชน
เอเปก ครั้งที่ 4

สม. -     -     -     -     -     -     -     3.0000 3.0000 3.0000 6.0000 -     15.0000  

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 7.05 9.19 14.23 6.13 5.41 7.84 5.77 8.08 10.91 7.62 11.03 6.74 100.00

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 7.05 16.24 30.48 36.60 42.01 49.85 55.63 63.71 74.62 82.24 93.26 100.00
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 10.0968 13.1651 20.3838 8.7751 7.7411 11.2321 8.2680 11.5720 15.6210 10.9130 15.7895 9.6493 143.2068  

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 10.0968 23.2619 43.6457 52.4208 60.1619 71.3940 79.6620 91.2340 106.8550 117.7680 133.5575 143.2068 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

   กิจกรรมหลักที่ 1 : การจัดทํานโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องใน
กระบวนการจัดทํานโยบาย/
แผน/การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน

3 4 5 6 1 6 1 3 2 2 4 27 64

หน่วยนับ : เรื่อง (รวม 64 เรื่อง)

ประกอบด้วย

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

สน. 1 1 1 1 1 5

2. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ฯ ของ วท.

สน. 1 1

3. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ฯ ของ สป.

สน. 1 1

4. การประชุมแลกเปลี่ยนระดับ
นโยบาย

สน. 1 1

5. การประชุมทบทวนแผนกล
ยุทธ์ สป.

สน. 1 1

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายการดําเนินงาน
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายการดําเนินงาน

6. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ วท.

สน. 1 1

7. การจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ของ วท.

สน. 1 1

8. การจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ของ สป.

สน. 1 1

9. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ของ วท.

สน. 1 1

10. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ของ สป.

สน. 1 1

11. การจัดทําค่าใช้จ่ายผลผลิต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ของ สป.

สน. 1 1

12. การติดตามผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ วท.

สน. 1 1
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายการดําเนินงาน

13. การติดตามผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ วท.

สน. 1 1

14. การติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ วท.

สน. 1 1

15. การติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ของ วท.

สน. 1 1

16 การติดตามผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ สป.

สน. 1 1

17. การติดตามผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกล
ยุทธ์/ แผนปฏิบัติราชการ/ 
เป้าหมายการให้บริการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ สป.

สน. 1 1
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายการดําเนินงาน

18. การติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ของ สป.

สน. 1 1

19. การจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ
รายปีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ของ สป.

สน. 1 1

20. การประเมินผลการ
ดําเนินงานของ วท. พ.ศ.
2550-2552

สน. 1 1

21. สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สน. 1 1

22. การจัดทํารายงานผลการ
นําเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของ ครม. ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553

สปคร. 1 1

23. การประชุมระดับรัฐมนตรี 
การประชุมฐานะสมาชิก และ
การประชุมวิชาการภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

สม. 3 1 1 1 6

- 67 -



ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายการดําเนินงาน

24. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สม. 1 1

25. การจัดประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ 
ครั้งที่ 6

สม. 1 1

26. การจัดงานเทศกาลวิทยา 
ศาสตร์เยาวชนเอเปค ครั้งที่ 4

สม. 1 1

27. การจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ประจําปี

กพ. 1 1

28. การจัดทํารายงานการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

กพ. 1 1

29. การเผยแพร่ผลงานการ
พัฒนาระบบบริหารราชการ
ประจําปี

กพ. 1 1

30. ระบบถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับองค์กรสู่สํานัก/
ศูนย/์กลุ่ม

กพ. 1 1
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายการดําเนินงาน

31. การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้

สบ. 1 1

32. การพัฒนาบุคลากร สบ. 1 1
33. การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

สบ. 1 1

34. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สบ. 1 1

35. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการ

สบ. 1 1

36. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

สบ. 1 1

37. การจัดทําแผนและรายงาน
การควบคุมภายใน

สบ. 1 1

38. การจัดทําแผนและรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยง

ตน. 1 1

39. การตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการของ วท.

ตร. 1 1 1 1 1 1 6
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายการดําเนินงาน

40. ตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล พ.ศ.2554

ตร. 2 2

41. กํากับ เร่งรัด ติดตามงาน
ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ

นก. 1 1

42. ประมวลการประเมินตนเอง
ของ ค.ต.ป.ประจํากระทรวง

นก. 1 1

43. สอบทานงานตรวจสอบของ
ส่วนราชการในสังกัด วท.

นก. 1 1

44. กําหนดแนวทางขอบเขต
การตรวจสอบของส่วนราชการ
ในสังกัด

นก. 1 1

45. การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบประจําปี

ตน. 1 1

46. กรปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตน. 1 1
47. การรายงานและการติดตาม
ผลการตรวจสอบภายใน

ตน. 1 1

48. รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน (4 เดือน/ครั้ง)

ตน. 1 1

49. การสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

ตน. 1 1
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายการดําเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 8.5072 11.5505 9.2615 6.6805 5.9365 6.7875 6.3292 9.4832 9.1122 8.9642 13.7307 7.7808 104.1240 

1. งบบุคลากร 2.9137 2.9137 2.9137 2.9137 2.9137 2.9137 3.0814 3.0814 3.0814 3.0814 3.0814 3.0815 35.9707  

2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าตอบแทน 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 1.1310 13.5731  

   2.2) ค่าสาธารณูปโภค 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2574 3.0910  

   2.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณาการ
งานด้าน วทน.กับจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

สน. 0.5067 0.9500 0.8450 0.9900 0.0650 1.0100 0.0550 0.9900 0.1250 0.1500 1.6000 0.0400 7.3267  

   2.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ วท. และ สป.วท.

สน. -     -     0.1700 -     -     0.1950 -     -     0.2130 -     -     0.2720 0.8500  

   2.5) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารราชการภายใต้การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กพ./สบ. 0.2916 0.2916 0.2416 0.2416 0.2416 0.2916 0.2916 0.2416 0.2416 0.2916 0.3041 0.3424 3.3125  

3. งบเงินอุดหนุน
   3.1) เงินอุดหนุนการ
ดําเนินงานของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สน. 0.1565 0.1565 0.2025 0.2965 0.4775 0.4885 0.2125 0.2815 0.2125 0.2025 0.1565 0.1565 3.0000  

4. งบรายจ่ายอื่น
   4.1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจา
และประชุมนานาชาติ

สม. 1.2500 0.8500 0.5000 0.8500 0.8500 0.5000 1.3000 0.5000 0.8500 0.8500 1.2000 2.5000 12.0000  
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายการดําเนินงาน

   4.2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัด
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 6

สม. 2.0000 5.0000 3.0000 -      -      -      -      -      -      -      -      -      10.0000  

   4.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงาน
เทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชน
เอเปก ครั้งที่ 4

สม. -      -      -      -      -      -      -      3.0000 3.0000 3.0000 6.0000 -      15.0000  

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 8.17   11.09  8.89   6.42   5.70   6.52   6.08   9.11   8.75   8.61   13.19  7.47   100.00  

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 8.17   19.26  28.16  34.57  40.28  46.79  52.87  61.98  70.73  79.34  92.53  100.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 8.5072 11.5505 9.2615 6.6805 5.9365 6.7875 6.3292 9.4832 9.1122 8.9642 13.7307 7.7808 104.1240   

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 8.5072 20.0577 29.3192 35.9997 41.9362 48.7237 55.0529 64.5361 73.6483 82.6125 96.3432 104.1240  

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 2 : การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จํานวนฐานข้อมูล/
ระบบที่ได้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง

2 4

หน่วยนับ : ฐานข้อมูล/ระบบ 
(รวม 4 ฐานข้อมูล/ระบบ)

ประกอบด้วย
1. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ 
วท. (MOC)

ศท. 1 1 2

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงาน (MIS)

ศท. 2 2

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.5896 1.6146 11.1223 2.0946 1.8046 4.4446 1.9388 2.0888 6.5088 1.9488 2.0588 1.8685 39.0828 

1. งบบุคลากร 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 1.1338 13.2193 

2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าตอบแทน 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.1795 2.1595 
   2.2) ค่าสาธารณูปโภค 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0752 0.9013 

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   2.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการ วท. (MOC)

ศท. 0.0650 0.0900 1.5000 0.2700 0.0800 0.1200 0.1000 0.2500 0.1200 0.1100 0.2200 0.1000 3.0250 

   2.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงาน (MIS)

ศท. 0.2000 0.2000 4.7000 0.5000 0.4000 3.0000 0.4500 0.4500 5.0000 0.4500 0.4500 0.3800 16.1800 

3. งบลงทุน
    3.1) ค่าครุภัณฑ์ ศท. -     -     3.5977 -     -     -     -     -     -     -     -     -     3.5977 

4. งบเงินอุดหนุน
    4.1) ---
5. งบรายจ่ายอื่น
    5.1) ---

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 4.07   4.13   28.46  5.36   4.62   11.37  4.96   5.34   16.65  4.99   5.27   4.78   100.00 
ปีงบประมาณ 2554 สะสม 4.07   8.20   36.66  42.02  46.63  58.01  62.97  68.31  84.96  89.95  95.22  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 1.5896 1.6146 11.1223 2.0946 1.8046 4.4446 1.9388 2.0888 6.5088 1.9488 2.0588 1.8685 39.0828 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 1.5896 3.2042 14.3265 16.4211 18.2257 22.6703 24.6091 26.6979 33.2067 35.1555 37.2143 39.0828 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2. แผนงาน  :  6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
     ต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  :  กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ผลผลิต  :  การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. วัตถุประสงค์ของผลผลิต  :
     6.1 ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     6.2 ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ตัวชี้วัดผลผลิต
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เป้าหมาย  : 1,079,000 คน
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เป้าหมาย  : ร้อยละ 80
     7.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา  : การดําเนินงานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย  : ร้อยละ 100
     7.4 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

เป้าหมาย  : ร้อยละ 100

2.4 ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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8. รายละเอียดการดําเนินงาน

ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ

งบประมาณ 
2552 (บาท)

งบประมาณ 
2553 (บาท)

ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

80,642,500      72,738,600      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : รวม 1,079,000 คน
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ สส. 1,017,000 คน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สบ. 32,000 คน

ศท. 30,000 คน

มีรายละเอียดดังนี้
1. การดําเนินงานของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์ 500 คน / สส. 1.1 สภาสมาคม สมาคมวิชาการและวิชาชีพด้าน
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสมาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาการ/วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ 1.2 นักวิชาการ
เทคโนโลยี 1.3 นักศึกษา

1.4 เยาวชน
1.5 ประชาชนทั่วไป

2. การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1,015,000 คน / สส. 2.1 นักเรียน นักศึกษา
2.2 ข้าราชการ
2.3 นักวิชาการ
2.4 ผู้ประกอบการ
2.5 ประชาชนทั่วไป
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ

งบประมาณ 
2552 (บาท)

งบประมาณ 
2553 (บาท)

3. อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 900 คน  / สส. 3.1 ผู้นําชุมชน
3.2 ผู้นําท้องถิ่น
3.3 ปราชญ์ชาวบ้าน
3.4 นักวิชาการ
3.5 นักศึกษา
3.6 ประชาชนทั่วไป

4. การเสริมสร้างศักยภาพครูด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

600 คน  / สส. 4.1 ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
โรงเรียนทั่วประเทศ

5. การสร้างความรู้และความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32,000 คน / สบ. 5.1 กลุ่มภายใน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของ วท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กลุ่มภายนอก ได้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน 
นิสิต นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

6. การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 30,000 คน / ศท. 6.1 ผู้ประกอบการ (วิสาหกิจ) ที่ใช้ ว.และ ท.
และเทคโนโลยี (STKC) 6.2 ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักเรียน

6.3 นักวิจัย นักพัฒนา นักบริหาร คร-ูอาจารย์
6.4 ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   :
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ

งบประมาณ 
2552 (บาท)

งบประมาณ 
2553 (บาท)

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ร้อยละ 80 / ทุก
หน่วย

ตัวชี้วัดเชิงเวลา   :
การดําเนินงานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100 / ทุก
หน่วย

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย   :
ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100 / ทุก

หน่วย

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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9. กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
     9.1 กิจกรรมหลักที่ 1  : การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าหมาย  : 35 กิจกรรม

     9.2 กิจกรรมหลักที่ 2  : การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนกิจกรรมที่บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมาย  : 25 กิจกรรม
     9.3 กิจกรรมหลักที่ 3  : การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าหมาย  : 3 ครั้ง

10. รายละเอียดการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1  :  การ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

51,552,500   45,983,700  

ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่เผยแพร่ รวม 35 กิจกรรม
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ สส. 29 กิจกรรม
เทคโนโลยี สบ. 6 กิจกรรม

งบบุคลากร 7,288,900     7,398,600   
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

งบดําเนินงาน 2,463,600     2,485,100   
2 กิจกรรม / สส.  - นักเรียน นักศึกษา 1. การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 30,000,000    24,300,000   

 - ข้าราชการ แห่งชาติ
 - นักวิชาการ

 - ผู้ประกอบการ

 - ประชาชนทั่วไป

14 กิจกรรม / สส.  - ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 2. อาสาสมัครวิทยาศาสตร์ 1,000,000      1,000,000    
 - ปราชญ์ชาวบ้าน และเทคโนโลยี
 - นักวิชาการ

 - นักศึกษา

 - ประชาชนทั่วไป

6 กิจกรรม / สบ.  -  กลุ่มภายใน ได้แก่ ข้าราชการ 3. การสร้างความรู้และความตระหนัก 4,500,000      4,500,000    
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ วท.และ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    3.1 จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์
 - กลุ่มภายนอก ได้แก่ เด็ก นักเรียน    3.2 เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
เยาวชน นิสิต นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง    3.3 เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ
และประชาชนทั่วไป    3.4 เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์
    3.5 การเสวนา/แถลงข่าว
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

   3.6 การสัมมนาสัญจร/การทํางาน
เชิงรุก

งบเงินอุดหนุน 6,300,000     6,300,000   
1 กิจกรรม / สส.  - สภาสมาคม สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ1. เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์ 200,000        200,000       

ด้าน ว. และ ท. แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 - นักวิชาการ

 - นักศึกษา

 - เยาวชน

 - ประชาชนทั่วไป

12 กิจกรรม / สส.  - สภาสมาคม สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ2. เงินอุดหนุนการดําเนินงานของสภา 3,000,000      3,000,000    
ด้าน ว. และ ท. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - นักวิชาการ แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการ
 - นักศึกษา และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
 - เยาวชน เทคโนโลยี
 - ประชาชนทั่วไป

(29 แห่ง / สส.) สถาบันการศึกษาในพื้นที่การศึกษา 3.เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาใน 1,500,000      1,500,000    
 29 แห่ง** ภูมิภาคเพื่อการจัดงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

(14 แห่ง / สส.) สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย อสวท4.เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาเพื่อ
การดําเนินงานอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,600,000      1,600,000    

กิจกรรมหลักที่ 2  :  การบริการ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

29,090,000   22,254,900  

ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่บริการ รวม 15 กิจกรรม
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศท. 15 กิจกรรม
และเทคโนโลยี

งบบุคลากร 5,861,700     8,319,900   
งบดําเนินงาน 728,300       1,435,000   

ศท.  - ผู้ประกอบการ (วิสาหกิจ) ที่ใช้ 1. การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้าน 22,500,000    12,500,000   
ว.และ ท. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
 - ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา   1.1 พัฒนาองค์กร
นักเรียน   1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการ
 - นักวิจัย นักพัฒนา นักบริหาร ครู   1.3 พัฒนาบุคลากร
อาจารย์   1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 - ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ   1.5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ การดําเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

กิจกรรมหลักที่ 3  :  การพัฒนา
ครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์
 เทคโนโลยี และนวัตกรรม

-              4,500,000   

ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม รวม 3 ครั้ง
พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ สส. 3 ครั้ง
และเทคโนโลยี

งบบุคลากร -              -            
งบดําเนินงาน -              -            
งบรายจ่ายอื่น -              4,500,000   

สส. ครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับโรงเรียนทั่วประเทศ

1. การเสริมสร้างศักยภาพครูด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
โรงเรียนทั่วประเทศ

-               4,500,000    

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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11. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

-    2,500 12,150 9,500 4,260 8,540 650    1,160 9,180 1,450 6,060 1,023,550 1,079,000 

หน่วยนับ : คน (รวม 1,079,000
 คน)

ประกอบด้วย
1.การดําเนินงานของสภาสมาคม
 สมาคมวิชาการ/วิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. -     -     -     50      60      40      50      60      80      50      60      50      500     

2. การจัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สส. -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,015,000 1,015,000 

3. การดําเนินงานอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. -     -     150    450    -     -     100    100    100    -     -     -     900     

4. การสร้างความรู้และความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สบ. -     -     8,000  -     -     8,000  -     -     8,000  -     -     8,000  32,000 

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

5. การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(STKC)

ศท. -     2,500  4,000  9,000  4,000  500    500    1,000  1,000  1,000  6,000  500    30,000 

6. การเสริมสร้างศักยภาพครู
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. -     -     -     -     200    -     -     -     -     400    -     -     600      

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.8004 1.9164 8.6414 2.7554 2.6244 10.4414  2.3477 10.8547  6.6427 2.4947 15.0817  7.1377 72.7386  

1. งบบุคลากร 1.2717 1.2717 1.2717 1.2717 1.2717 1.2717 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 1.3483 15.7185  

2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าตอบแทน 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1224 1.4721 

   2.2) ค่าวัสดุ 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0210 0.2586 

   2.3) ค่าสาธารณูปโภค 0.1824 0.1824 0.1824 0.1824 0.1824 0.1824 0.1824 0.1824 0.1824 0.1824 0.1824 0.1830 2.1894 

   2.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สส. -     -     -     0.0010 -     0.8000 -     6.9020 -     0.2520 11.5000 4.8450 24.3000  

   2.5) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานอาสาสมัคร ว.และ ท.

สส. -     -     0.3300 0.1200 0.4800 -     -     -     -     -     -     0.0700 1.0000 

   2.6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้าง
ความรู้และความตระหนักด้าน 
ว.และ ท.

สบ. -     -     1.0500 -     -     1.0500 -     -     1.0500 -     1.0500 0.3000 4.5000 
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   2.7) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (STKC)

ศท 0.2020 0.3180 1.6130 1.0360 0.5460 2.6430 0.6730 2.1780 1.7680 0.4680 0.8570 0.1980 12.5000  

3. งบเงินอุดหนุน
    3.1) เงินอุดหนุนสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สส. -     -     0.2000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.2000 

    3.2) เงินอุดหนุนการ
ดําเนินงานของสภาสมาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย และสมาคม
วิชาการและวิชาชีพด้าน ว.และ 
ท.

สส. -     -     2.7000 -     -     0.1000 -     0.1000 -     0.1000 -     -     3.0000 

   3.3) เงินอุดหนุนสถาบัน 
การศึกษาในภูมิภาคและสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

สส. -     -     -     -     -     1.5000 -     -     -     -     -     -     1.5000 
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   3.4) เงินอุดหนุนสถาบัน 
การศึกษาในภูมิภาคเพื่อการ
ดําเนินงานอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. -     -     1.0000 -     -     0.6000 -     -     -     -     -     -     1.6000 

4. งบรายจ่ายอื่น
    4.1) ค่าใช้จ่ายในการ
เสริมสร้างศักยภาพครูด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับโรงเรียนทั่วประเทศ

สส. -     -     0.1500 -     -     2.1500 -     -     2.1500 -     -     0.0500 4.5000

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 2.48    2.63    11.88  3.79    3.61    14.35  3.23    14.92  9.13    3.43    20.73  9.81    100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 2.48    5.11    16.99  20.78  24.39  38.74  41.97  56.89  66.02  69.45  90.19  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 1.8004 1.9164 8.6414 2.7554 2.6244 10.4414 2.3477 10.8547 6.6427 2.4947 15.0817 7.1377 72.7386  

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 1.8004 3.7168 12.3582 15.1136 17.7380 28.1794 30.5271 41.3818 48.0245 50.5192 65.6009 72.7386 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 1 : การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่
เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-    -    5 4 1 2 4 4 6 1 4 4

หน่วยนับ : กิจกรรม (รวม 35 
กิจกรรม)

ประกอบด้วย
1. การดําเนินงานของสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สส. 1

2. การดําเนินงานของสภา
สมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและ
สมาคมวิชาการและวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. 1 1 1 1 1 2 1 2 2

3. การจัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สส. 2

4. การดําเนินงานอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. 3 3 3 3 2

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

5. การสร้างความรู้และความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สบ. 1 1 2 2

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.8057  0.8057  6.0857  0.9267  1.2857  4.8557  0.8416  7.8436  1.8916  1.1936  ##### 6.0565  

1. งบบุคลากร 0.5986 0.5986 0.5986 0.5986 0.5986 0.5986 0.6345 0.6345 0.6345 0.6345 0.6345 0.6345 
2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าตอบแทน 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.1224 
   2.2) ค่าสาธารณูปโภค 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0846 
   2.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สส. -     -     -     0.0010 -     0.8000 -     6.9020 -     0.2520 11.5000 4.8450 

   2.4) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานอาสาสมัคร ว.และ ท.

สส. -     -     0.3300 0.1200 0.4800 -     -     -     -     -     -     0.0700 

   2.5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้าง
ความรู้และความตระหนักด้าน 

สบ. -     -     1.0500 -     -     1.0500 -     -     1.0500 -     1.0500 0.3000 

3. งบเงินอุดหนุน
   3.1) เงินอุดหนุนสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สส. -     -     0.2000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

   3.2) เงินอุดหนุนการดําเนิน 
งานของสภาสมาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย และสมาคม
วิชาการและวิชาชีพด้าน ว.และ 
ท.

สส. -     -     2.7000 -     -     0.1000 -     0.1000 -     0.1000 -     -     

   3.3) เงินอุดหนุนสถาบัน 
การศึกษาในภูมิภาคและสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

สส. -     -     -     -     -     1.5000 -     -     -     -     -     -     

   3.4) เงินอุดหนุนสถาบัน 
การศึกษาในภูมิภาคเพื่อการ
ดําเนินงานอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สส. -     -     1.0000 -     -     0.6000 -     -     -     -     -     -     

4. งบรายจ่ายอื่น
    4.1) ---
ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 1.75    1.75    13.23  2.02    2.80    10.56  1.83    17.06  4.11    2.60    29.12  13.17  
ปีงบประมาณ 2554 สะสม 1.75    3.50    16.74  18.75  21.55  32.11  33.94  51.00  55.11  57.71  86.83  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 0.8057 0.8057 6.0857 0.9267 1.2857 4.8557 0.8416 7.8436 1.8916 1.1936 13.3916 6.0565 
ปีงบประมาณ 2554 สะสม 0.8057 1.6114 7.6971 8.6238 9.9095 14.7652 15.6068 23.4504 25.3420 26.5356 39.9272 45.9837 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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รวม
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รวม
3.0000 

1.5000 

1.6000 

100.00 

45.9837  
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 2 : การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่
บริการความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-    1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 15

หน่วยนับ : กิจกรรม (รวม 15 
กิจกรรม)

ประกอบด้วย
1. การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(STKC)

ศท. -     1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 15

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.9947 1.1107 2.4057 1.8287 1.3387 3.4357 1.5061 3.0111 2.6011 1.3011 1.6901 1.0312 22.2549  

1. งบบุคลากร 0.6731 0.6731 0.6731 0.6731 0.6731 0.6731 0.7135 0.7135 0.7135 0.7135 0.7135 0.7138 8.3199 
2. งบดําเนินงาน
   2.1) ค่าวัสดุ 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0210 0.2586 
   2.2) ค่าสาธารณูปโภค 0.0980 0.0980 0.0980 0.0980 0.0980 0.0980 0.0980 0.0980 0.0980 0.0980 0.0980 0.0984 1.1764 
   2.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (STKC)

0.2020 0.3180 1.6130 1.0360 0.5460 2.6430 0.6730 2.1780 1.7680 0.4680 0.8570 0.1980 12.5000  

3. งบเงินอุดหนุน

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

    3.1) ---
4. งบรายจ่ายอื่น
    4.1) ---

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 4.47    4.99    10.81  8.22    6.02    15.44  6.77    13.53  11.69  5.85    7.59    4.63    100.00 
ปีงบประมาณ 2554 สะสม 4.47    9.46    20.27  28.49  34.50  49.94  56.71  70.24  81.93  87.77  95.37  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 0.9947 1.1107 2.4057 1.8287 1.3387 3.4357 1.5061 3.0111 2.6011 1.3011 1.6901 1.0312 22.2549  

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 0.9947 2.1054 4.5111 6.3398 7.6785 11.1142 12.6203 15.6314 18.2325 19.5336 21.2237 22.2549 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553

- 122 -



12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-    -    -    -    1 -    -    -    -    2 -    -    3

หน่วยนับ : ครั้ง (รวม 3 ครั้ง)
ประกอบด้วย

1. การเสริมสร้างศักยภาพครู
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ

สส. -     -     -     -     1 -     -     -     -     2 -     -     3

งบประมาณ (ล้านบาท) -      -      0.1500 -      -      2.1500 -      -      2.1500 -      -      0.0500 4.5000 
1. งบบุคลากร -     
2. งบดําเนินงาน
3. งบรายจ่ายอื่น
   3.1) ค่าใช้จ่ายในการ
เสริมสร้างศักยภาพครูด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับโรงเรียนทั่วประเทศ

สส. -     -     0.1500 -     -     2.1500 -     -     2.1500 -     -     0.0500 4.5000 

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน -     -     3.33    -     -     47.78  -     -     47.78  -     -     1.11    100.00 

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     3.33    3.33    3.33    51.11  51.11  51.11  98.89  98.89  98.89  100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน -     -     0.1500 -     -     2.1500 -     -     2.1500 -     -     0.0500 4.5000 
ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     0.1500 0.1500 0.1500 2.3000 2.3000 2.3000 4.4500 4.4500 4.4500 4.5000 
ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2. แผนงาน  :  6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการ
     ศึกษา/อบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  :  กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา
     เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัยในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
5. โครงการ  :  โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วัตถุประสงค์โครงการ  :  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยี
    โลหะและวัสดุ และพลังงาน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
     สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติงานวิจัย
     และพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีด
     ความสามารถในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 23 ปี
     เริ่มต้น พ.ศ.2533 สิ้นสุด พ.ศ.2555
8. วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ   14,224,633,000  บาท
     8.1 เงินงบประมาณ            14,224,633,000  บาท
     8.2 เงินนอกงบประมาณ                    -        บาท

9. ตัวชี้วัดโครงการ

2.5 โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    :  จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ
               เป้าหมาย                 :   183 คน
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   :  กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
               เป้าหมาย                 :   ---
     9.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา       :  จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กําหนด
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 100
     9.4 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย     :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 100
10. กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
     10.1 กิจกรรมหลักที่ 1    :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     :  จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
               เป้าหมาย                 :   130 คน
     10.2 กิจกรรมหลักที่ 2    :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     :  จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ
               เป้าหมาย                 :   53 คน

11. แผนการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ)

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) บุคคลทั่วไปที่สอบผ่านการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิรับทุน  ประกอบด้วย

379,000,000   179,000,000   

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
และในประเทศ

183 คน นักเรียนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  และผู้ที่จบปริญญาตรีหรือโท

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด

--- 2) พนักงาน/ข้าราชการ มหาวิทยาลัยที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.

ตัวชี้วัดเชิงเวลา  : จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไป
ตามแผนที่กําหนด

 ร้อยละ 100 กําหนด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ร้อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 1  :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 353,000,000    169,000,000    
ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 130 คน

กิจกรรมหลักที่ 2  :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 26,000,000      10,000,000      
ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 53 คน

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 1 และ 2)

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนทุนที่จัด
 ส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

พว./สน. 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

หน่วยนับ : คน (รวม 130 คน)

งบประมาณ (ล้านบาท) 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0837 169.0000 

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
     4.1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุน
ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0837 169.0000 

5. งบรายจ่ายอื่น

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 25.00  25.00  25.00  25.00  100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     25.00  -     -     50.00  -     -     75.00  -     -     100.00 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0833 14.0837 169.0000

ปีงบประมาณ 2554 (บาท) สะสม 14.0833 28.1666 42.2499 56.3332 70.4165 84.4998 98.5831 112.6664 126.7497 140.8330 154.9163 169.0000

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

- 128 -



12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 1 และ 2)

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จัดส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชาภายในประเทศ

พว./สน. 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

หน่วยนับ : คน (รวม 53 คน)

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8337 10.0000 

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
     4.1) เงินอุดหนุนนักเรียน
ทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ

0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8337 10.0000 

5. งบรายจ่ายอื่น

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 25.00  25.00  25.00  25.00  100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     25.00  -     -     50.00  -     -     75.00  -     -     100.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8337 10.0000
ปีงบประมาณ 2554 (บาท) สะสม 0.8333 1.6666 2.4999 3.3332 4.1665 4.9998 5.8331 6.6664 7.4997 8.3330 9.1663 10.0000

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2. แผนงาน  :  6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการ
     ศึกษา/อบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  :  กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา
     เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัยในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
5. โครงการ  :  โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
6. วัตถุประสงค์โครงการ  :  เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงาน สาขาอิเล็ก
     ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขา
     นาโนเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
     ได้มาตรฐาน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 15 ปี 
     เริ่มต้น พ.ศ.2548 สิ้นสุด พ.ศ.2562
8. วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ   8,202,500,000  บาท
     8.1 เงินงบประมาณ             8,202,500,000  บาท
     8.2 เงินนอกงบประมาณ                      -     บาท
9. ตัวชี้วัดโครงการ

2.6 โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3
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     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   :  จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ
               เป้าหมาย                 :   962 คน
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   :  กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 100
     9.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา       :  จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กําหนด
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 100
     9.4 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย     :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 100
10. กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
     10.1 กิจกรรมหลักที่ 1    :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3)
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     :  จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
               เป้าหมาย                 :   873 คน
     10.2 กิจกรรมหลักที่ 2    :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 3)
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    :  จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ
               เป้าหมาย                :   89 คน

11. แผนการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ)

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3

1) บุคคลทั่วไปที่สอบผ่านการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิรับทุน  ประกอบด้วย

   924,800,000  1,170,500,000

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
และในประเทศ

962 คน นักเรียนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  และผู้ที่จบปริญญาตรีหรือโท

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด

 ร้อยละ 100 2) พนักงาน/ข้าราชการ มหาวิทยาลัยที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.

ตัวชี้วัดเชิงเวลา  : จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไป
ตามแผนที่กําหนด

 ร้อยละ 100 กําหนด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ร้อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 1  :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
(ระยะที่ 3)

890,800,000    1,139,000,000  

ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 873 คน

กิจกรรมหลักที่ 2  :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 
(ระยะที่ 3)

34,000,000      31,500,000      

ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 89 คน

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3)

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนทุนที่จัด
 ส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

พว./สน. 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873

หน่วยนับ : คน (รวม 873 คน)

งบประมาณ (ล้านบาท) 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9163 1,139.0000  

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
     4.1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุน
ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9163 1,139.0000 

5. งบรายจ่ายอื่น

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 25.00  25.00  25.00  25.00  100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     25.00  -     -     50.00  -     -     75.00  -     -     100.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9167 94.9163 1,139.0000

ปีงบประมาณ 2554 (บาท) สะสม 94.9167 189.8334 284.7501 379.6668 474.5835 569.5002 664.4169 759.3336 854.2503 949.1670 1,044.0837 1,139.0000

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จัดส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชาภายในประเทศ

พว./สน. 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

หน่วยนับ : คน (รวม 89 คน)

งบประมาณ (ล้านบาท) 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 31.5000 

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
     4.1) เงินอุดหนุนนักเรียน
ทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ

2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 31.5000 

5. งบรายจ่ายอื่น

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 25.00  25.00  25.00  25.00  100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     25.00  -     -     50.00  -     -     75.00  -     -     100.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 2.6250 31.5000
ปีงบประมาณ 2554 (บาท) สะสม 2.6250 5.2500 7.8750 10.5000 13.1250 15.7500 18.3750 21.0000 23.6250 26.2500 28.8750 31.5000

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2. แผนงาน  :  6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการ
     ศึกษา/อบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  :  กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา
     เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัยในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
5. โครงการ  :  โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+
6. วัตถุประสงค์โครงการ  :  เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าทํางาน
     ในหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดใหม่ และเพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรเพียงพอ
     ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วนและมีความเป็นเลิศตามภารกิจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการ
     เพิ่มจํานวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 15 ปี 
     เริ่มต้น พ.ศ.2552 สิ้นสุด พ.ศ.2566
8. วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ   6,660,000,000  บาท
     8.1 เงินงบประมาณ             6,660,000,000  บาท
     8.2 เงินนอกงบประมาณ                      -     บาท

9. ตัวชี้วัดโครงการ

2.7 โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+
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     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    :  จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ
               เป้าหมาย                 :   225 คน
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   :  กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 100
     9.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา       :  จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กําหนด
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 100
     9.4 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย     :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 100
10. กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
     10.1 กิจกรรมหลักที่ 1    :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 3+)
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     :  จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
               เป้าหมาย               :   170 คน
     10.2 กิจกรรมหลักที่ 2    :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3+)
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    :  จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ
               เป้าหมาย              :   55 คน

11. แผนการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ)

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+

1) บุคคลทั่วไปที่สอบผ่านการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิรับทุน  ประกอบด้วย

51,300,000     69,000,000     

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
และในประเทศ

225 คน นักเรียนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  และผู้ที่จบปริญญาตรีหรือโท

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด

 ร้อยละ 100 2) พนักงาน/ข้าราชการ มหาวิทยาลัยที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.

ตัวชี้วัดเชิงเวลา  : จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไป
ตามแผนที่กําหนด

 ร้อยละ 100 กําหนด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ร้อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 1  :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
(ระยะที่ 3+)

43,300,000      49,000,000      

ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 170 คน

กิจกรรมหลักที่ 2  :  จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 
(ระยะที่ 3+)

8,000,000        20,000,000      

ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 55 คน

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนทุนที่จัด
 ส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

พว./สน. 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

หน่วยนับ : คน (รวม 170 คน)

งบประมาณ (ล้านบาท) 3.2667 3.2667 3.2667 3.2667 3.2667 3.2665 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 49.0000 

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
     4.1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุน
ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

3.2667 3.2667 3.2667 3.2667 3.2667 3.2665 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 49.0000 

5. งบรายจ่ายอื่น

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 25.00  25.00  25.00  25.00  100.00 

ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     25.00  -     -     50.00  -     -     75.00  -     -     100.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 3.2667 3.2667 3.2667 3.2667 3.2667 3.2665 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 49.0000 

ปีงบประมาณ 2554 (บาท) สะสม 3.2667 6.5334 9.8001 13.0668 16.3335 19.6000 24.5000 29.4000 34.3000 39.2000 44.1000 49.0000 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+)

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
ตัวชี้วัด : จัดส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชาภายในประเทศ

พว./สน. 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

หน่วยนับ : คน (รวม 55 คน)

งบประมาณ (ล้านบาท) 1.3333 1.3333 1.3333 1.3333 1.3333 1.3335 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 20.0000 

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
     4.1) เงินอุดหนุนนักเรียน
ทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ

1.3333 1.3333 1.3333 1.3333 1.3333 1.3335 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 20.0000  

5. งบรายจ่ายอื่น

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 25.00  25.00  25.00  25.00  50.00  
ปีงบประมาณ 2554 สะสม -     -     25.00  -     -     50.00  -     -     75.00  -     -     100.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 1.3333 1.3333 1.3333 1.3333 1.3333 1.3335 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 20.0000 

ปีงบประมาณ 2554 (บาท) สะสม 1.3333 2.6666 3.9999 5.3332 6.6665 8.0000 10.0000 12.0000 14.0000 16.0000 18.0000 20.0000 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2. แผนงาน  :  6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการ
     ศึกษา/อบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  :  กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา
     เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัยในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
5. โครงการ  :  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
6. วัตถุประสงค์โครงการ :
     6.1 สนับสนุนการสร้างฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ โดยเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง
            ระดับอุดมศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     6.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            และขยายฐานการศึกษาสําหรับนักเรียนกลุ่มนี้ออกไปในวงกว้าง
     6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ปี 
     เริ่มต้น พ.ศ.2551 สิ้นสุด พ.ศ.2555
8. วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ   388,000,000  บาท
     8.1 เงินงบประมาณ             388,000,000  บาท
     8.2 เงินนอกงบประมาณ                    -     บาท
9. ตัวชี้วัดโครงการ

2.8 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
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     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     :   จํานวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
               เป้าหมาย                   :    16 ห้อง
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     :   จํานวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างกําลังคน
                                              ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
               เป้าหมาย                   :    7 แห่ง
     9.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     :   หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กําหนด
               เป้าหมาย                   :    ร้อยละ 100
     9.4 ตัวชี้วัดเชิงเวลา         :   ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
               เป้าหมาย                   :    ร้อยละ 100
     9.5 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย       :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
               เป้าหมาย                   :   ร้อยละ 100
10. กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
     10.1 กิจกรรมหลัก           :  การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้มีความสามารถ
                                                     พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ      :  จํานวนนักเรียนที่ศึกษาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ
               เป้าหมาย                   :   480 คน

11. แผนการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ)

ผู้รับบริการ
งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

77,000,000     101,000,000   

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
1) จํานวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 16 ห้อง คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วมว.
2) จํานวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
การสร้างกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

7 แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กําหนด

 ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา  : ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน

 ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ร้อยละ 100

กิจกรรมหลัก  :  การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

77,000,000      101,000,000    

ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่ศึกษาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ
โครงการ

480 คน

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

ตัวชี้วัดโครงการเชิงปริมาณ

1) จํานวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สน. 16 16

หน่วยนับ : ห้อง (รวม 16 ห้อง)
2) จํานวนโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายใน
การส่งเสริมการสร้างกําลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สน. 7 7

หน่วยนับ : แห่ง (รวม 7 แห่ง)
กิจกรรมหลัก  : การสนับสนุน
การจัดหลักสูตรการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายใน
หลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก : จํานวน
นักเรียนที่ศึกษาในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ของโครงการ

สน. 480 480

หน่วยนับ : คน (รวม 480 คน)
งบประมาณ (ล้านบาท) 0.0500 0.3082 0.1294 0.1991 0.2791 0.7294 0.5191 0.1791 96.4294 0.5791 1.3991 0.1990 101.0000 

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
     4.1) เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สน. 0.0500 0.3082 0.1294 0.1991 0.2791 0.7294 0.5191 0.1791 96.4294 0.5791 1.3991 0.1990 101.0000 

5. งบรายจ่ายอื่น

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 30.00 25.00 15.00 30.00 100.00

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 30.00 55.00 70.00 100.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 0.0500 0.3082 0.1294 0.1991 0.2791 0.7294 0.5191 0.1791 96.4294 0.5791 1.3991 0.1990 101.0000  

ปีงบประมาณ 2554 (บาท) สะสม 0.0500 0.3582 0.4876 0.6867 0.9658 1.6952 2.2143 2.3934 98.8228 99.4019 100.8010 101.0000 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2. แผนงาน  :  6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการ
     ศึกษา/อบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  :  กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา
     เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัยในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
5. โครงการ  :  โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วัตถุประสงค์โครงการ   :
     6.1 เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโทให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพแบบก้าวกระโดด
     6.2 เพื่อนําศักยภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันอุดมศึกษา มาร่วมกันระดม/แลกเปลี่ยนทรัพยากรและศักยภาพในการ
          วิจัยพัฒนาสําหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย รวมทั้งเพิ่มผลงานวิจัยและพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนา
          อุตสาหกรรม
     6.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกันในการผลิตผลงาน
           วิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 ปี 
     เริ่มต้น พ.ศ.2551 สิ้นสุด พ.ศ.2554

8. วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ   72,000,000  บาท

2.9 โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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     8.1 เงินงบประมาณ             72,000,000  บาท
     8.2 เงินนอกงบประมาณ                    -     บาท
9. ตัวชี้วัดโครงการ
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   :  จํานวนนักศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน
               เป้าหมาย                 :  25 คน
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   :  นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมีการทําวิจัยตามเกณฑ์ที่กําหนด
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 100
     9.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา       :  ร้อยละของการดําเนินงานสนับสนุนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กําหนด
               เป้าหมาย                 :   ร้อยละ 80
     9.4 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย      :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
               เป้าหมาย                  :   ร้อยละ 100
10. กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
     10.1 กิจกรรมหลัก  :  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศที่เน้นการทําวิจัย
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     :  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศ
               เป้าหมาย                 :   25 คน

11. แผนการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 
(หน่วยนับ)

ผู้รับบริการ งบประมาณ 
2553 (บาท)

งบประมาณ 
2554 (บาท)

โครงการ : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาระดับปริญญโทด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

12,700,000     5,000,000       

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนนักศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน

25 คน สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมีการทําวิจัย
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

 ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา  : ร้อยละของการดําเนินงานสนับสนุนนักศึกษา
เป็นไปตามแผนที่กําหนด

 ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย  :  ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ร้อยละ 100

กิจกรรมหลัก  :  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโทภายในประเทศที่เน้นการทําวิจัย

12,700,000      5,000,000       

ตัวชี้วัด : จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศ

25 คน

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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12. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม

ตัวชี้วัดโครงการเชิงปริมาณ

จํานวนนักศึกษาปริญญาโทด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการสนับสนุน

สน. 25 25

หน่วยนับ : คน (รวม 25 คน)

กิจกรรมหลัก  : การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ภายในประเทศที่เน้นการทําวิจัย

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก : จํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการสนับสนุน
ภายในประเทศ

สน. 25 25

หน่วยนับ : คน (รวม 25 คน)

งบประมาณ (ล้านบาท) 0.0097 0.0237 0.0097 0.0237 3.8097 1.0237 0.0097 0.0237 0.0097 0.0237 0.0097 0.0233 5.0000 

แผนการดําเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย
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ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม
แผนการดําเนินงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
     4.1) เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนทุนวิจัย

สน 0.0097 0.0237 0.0097 0.0237 3.8097 1.0237 0.0097 0.0237 0.0097 0.0237 0.0097 0.0233 5.0000 

5. งบรายจ่ายอื่น

ร้อยละของแผนการดําเนินงาน ต่อเดือน 27.00 29.00 16.00 28.00 100.00

ปีงบประมาณ 2554 สะสม 27.00 56.00 72.00 100.00
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อเดือน 0.0097 0.0237 0.0097 0.0237 3.8097 1.0237 0.0097 0.0237 0.0097 0.0237 0.0097 0.0233 5.0000 

ปีงบประมาณ 2554 (บาท) สะสม 0.0097 0.0334 0.0431 0.0668 3.8765 4.9002 4.9099 4.9336 4.9433 4.9670 4.9767 5.0000 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ธันวาคม 2553
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�	
��	� 2552 2553 2554

�����������	��	����	
	���������	

��./ ��./

����� ������!�"���# 78 26 26 26 ���./

����������������/������/

���/�����/������/

��� ������!"�!�#�" �.�$� #.

# %�&��������'�(�����

�)��*����"��&��"��

�*���  ��+����*�"��,��-%�"�&�". �/-%��!+#��������� ���/������/���/�����/������/

��� ������!"�!�#�" �.�$� #. 01%"��-%�����!�/2)��3/�$4&�# %�� %�����"+����*����$����'� 5+�� ��

��������&��)��*����"��&��"���/-%�/*��6�,��������'�(��

�-%�" �/./ ��./ 

�./ ��./ 

2#.

�*7 ���!+  ����������������/������/���/�����/������/��� ������!"�!�#�" �.�$� #.# %

+����*����+�����!�/2)��3/�$4&�,� ��. 01%"�&��������'�(�����#&�� ��#.�#. �/-%�,����8����� 

��.�#.5+����5�,(�����(�3
����� ������!$%#&�' ���$� 100 100 100 100

�������$����# %�����+

��;�5�����$!��*(���/��* 

��./������/�����/

��� ������!"�!�# %�� %�����"

�*���  ����������/������/���/������/�����/��� ������!"�!�#�" �.�$� #.# %5+�

+����*���  � ������+�$��"�!��$!��*(���/��* ��./������/�����/��� ������!"�!�# %

�� %�����"  �+�5�&� �����!+���"�!���* ��./������/�����/��� ������!"�!��&�".

����� ����������������!������/�$"!(�"��! ��.�+. �,!�"���# 2552-2554

�	
��!�	
"������

������/�$"!(�"
����� ���

	����/��.�(�"����, './.2552
�������� ("���,)

��������� �
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�������� ("���,)

�*7 ���!+  ��+����*�"���/-%�,��5+�����������/������/���/�����/������/��� ��

����!"�!�#�" �.�$� #. # %����<���"�*"5+��&���;���+����*�"������-%�",+ �(&� ������*��

�(����&�+*�/ ����=*�!�*�(��/ �����&�#�&�"./ ��* ��./ ����*+��'�����)�#"�46�4>*�-�

�6�#��"��/ ����-�����6?3��+����*�"����"�-%�"�!@�.  #!@"� @�����"� ��"���4��$��

+����*�"��# %��*+����������$��*�����3��A������)$# %��;��*"�/-%�#��,��� �����&��(-%�<-� 

��#!@"����<���5�,(���;�����)$���"�*",��-%�"�-%�. �-�,(���;�A������)$����!���+����*�"��5+�

�&�5�
,(��)�

����������������# %��;�5������������+ X 100 / ����������������#!@"��+
����� ������!���� ���$� 100 100 100 100

�����$���+����*�"��

��;�5����������=*�!�*"��

�*���  ��+����*�"����;�5����������=*�!�*"�������� �"�.301

�*7 ���!+  

�*���# %+����*���5+�������"�� X 100 / �������*���#!@"��+
����� ������!��	+%	 ���$� 100 100 100 100

��,(��&��"�����6����!�

+����*�"����)&,�����"�"*�# %

�*���  "�����6# %,(�����!�+����*�����;�5���������,(��&��"�����6������ �"�.302

5+�!��!+� �*7 ���!+  ����*��&��"�����6����!�+����*�"����)&,�����"�"*�# %5+�!��!+�

,(��)�  �����������&�,(��&��# %� ����*��&��5�&��*���� X 100 / �����������&�,(��&��

#!@"��+

��������� �
��������������������� ��� 2



��������/

�	
��	� 2552 2553 2554

�	
��!�	
"������

������/�$"!(�"
����� ���

	����/��.�(�"����, './.2552
�������� ("���,)

������$2��"3(4����
5
��+���+$�	����

��./ ��.

(��.)/
����� ������!�"���# 28,650      9,425      9,550      9,675      ��.(�0.)

�������)�!��*������1�J�

�$�<&��#�+�#����$� ���

��K��������

�*���  �)�!��*������1�J��$�<&��#�+�#����$� +��� �.�$� #.# % ��.�#.��;��)�+����*�����" 

�$�����!� �*���!+��,���)��-%�+����*���8��,���"-%��5���" ��.�#.  �+�� �!�<4���"�3�/-%�,��

����1�J��$��#����$� 5+�!���<&��#�+�)&��(�(��)���,�#!%�5�

��

�*7 ���!+  �!��������)�!��*������1�J��$�<&��#�+�#����$� +��� �.�$� #.
����� ������!$%#&�' ���$� 80 80 80 80

����/1"/�,���"�)�!��*��

!�����1�J��$�<&��#�+

�#����$� 

�*��� ����/1"/�,���"�)�# %������!��*������1�J��$�<&��#�+�#����$� #�"+��� �.�$� #.# % 

��.�#.��;��)�+����*�����" �$�����!� �*���!+��,���)��-%�+����*���8��,���"-%��5���" ��.�#.

�*7 ���!+

�������)����������<��# %� ����/1"/�,� X 100 / �������)����������<��#!@"��+

����� ������!���� ���$� 100 100 100 100

�����$���+����*�"��

��;�5����������=*�!�*"��

�*���  ��+����*�"����;�5����������=*�!�*"�������� �"�.301

�*7 ���!+  

�*���# %+����*���5+�������"�� X 100 / �������*���#!@"��+
����� ������!��	+%	 ���$� 100 100 100 100

��������� �
��������������������� ��� 3
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��,(��&��"�����6����!�

+����*�"����)&,�����"�"*�# %

5+�!��!+�

�*���  "�����6# %,(�����!�+����*���,������1�J��$�<&��#�+�#����$� ��;�5���������

,(��&��"�����6������ �"�.302

�*7 ���!+  ����*��&��"�����6����!�+����*�"����)&,�����"�"*�# %5+�!��!+�

,(��)�  �����������&�,(��&��# %� ����*��&��5�&��*���� X 100 / �����������&�,(��&��

#!@"��+
������(�"6��"�(�"
����'"
$���"7����	
��+��/���"8����+$�	����

��./ 2#./ 

��.

����� ������!�"���# 3,271,050 1,061,200  1,068,350  1,141,500  

�������)�����&���*���+���

�*#��2���3�$��#����$� 

�*���  �)�����&���*���+��� �.�$� #.# % ��.�#.��;��)�+����*�����" �$�����!� �*���!+��,��

�)��-%�+����*� ��8��,���"-%��5���" ��.�#. �+�� �!�<4���"�3�/-%� ,������)���������,� �$����"

��������!�+��� �.�$� #. ��&�+'� ����(� �$���(�(�#!%�5�

��

�*7 ���!+  �!��������)�����&���*���+��� �.�$� #.
����� ������!$%#&�' ���$� 80 80 80 80

����/1"/�,���"�)�����&��

�*���+����*#��2���3�$�

�#����$� 

�*��� ����/1"/�,���"�)�����&���*���+��� �.�$� #. # % ��.�#.��;��)�+����*�����" �$�����!� 

�*���!+��,���)��-%�+����*���8��,���"-%��5���" ��.�#.

�*7 ���!+

�������)����������<��# %� ����/1"/�,�*100/�������)����������<��#!@"��+
����� ������!���� ���$� 100 100 100 100

��������� �
��������������������� ��� 4
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��+����*��*���+���

�*#��2���3�$��#����$� 

�*���  ��+����*�"����;�5����������=*�!�*"�������� �"�.301

��;�5����������=*�!�*"�� �*7 ���!+  

�*���# %+����*���5+�������"�� X 100 / �������*���#!@"��+
����� ������!��	+%	 ���$� 100 100 100 100

��,(��&��"�����6����!�

+����*�"����)&,�����"�"*�# %

5+�!��!+�

�*���  "�����6# %,(�����!�+����*����!+�*���+��� �.�$� #.��;�5���������,(��&��

"�����6������ �"�.302

�*7 ���!+  ����*��&��"�����6����!�+����*�"����)&,�����"�"*�# %5+�!��!+�

,(��)�  �����������&�,(��&��# %� ����*��&��5�&��*���� X 100 / �����������&�,(��&��

#!@"��+
�$"!(�"�	��	%	(�"9���� !
���!�"��	��+��/���"86	
�"!�"��	���(�"(2�(��7��
��!�����+����� (���.)

��.

����� ������!�"���#

1) ���������"� ���*#��2���3 �*���  ���"� ��# %� ���!+��� ��������$!��)��!7��21�J�����$��# %������� �������

#�"+����6*�2���3 �*#��2���3 �$��#����$�  ����!��)�� ��������</*�2J+��� �.�$� #.

 56 ���"

(����)

8 32 56

��������� �
��������������������� ��� 5
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�*7 ���!+  �!����������"� ���*#��2���3��"�"� ��# %����&����"�� ���. 01%"��)&,�����!�+)�$

��"����*#��$!�# %����&����"��
2) �������"� ���$����- 

�*#��$!�# %��;���-��&��,���

�&"��*������"���$!"��+���

�*#��2���3�$��#����$� 

�*���  �"� ���$�����*#��$!�# %����&����"�� ���. 0 %"� ��+����*����!+��� �������

���"� ���*#��2���3�+!��!7��21�J�����$������!��)�� ��������</*�2J+��� �.�$� #.

24 ��&"

(����)

4 24 24

,��+!��!7��21�J�����$�� �*7 ���!+  �!��������"� ��# %��)&,�����!�+)�$��"����*#��$!�01%"� ��$"����!�#1������$"

����&���-�,���+����*���"�� ���.�!� �#.
����� ������!$%#&�' ���$� 100 100 100 100

�$!��)���� �������

���"� ���*#��2���3��"

��"��5+����A�����# %

�����+

�*���  �$!��)���� ����������"� ���*#��2���3�+!��!7��21�J�����$����"��"�� 

���.� �468�/�# ���� �"�-��# ���#&��$!��)���"�"� ����*+$�*#���4�63

�*7 ���!+

�$!��)����"� ���*#��2���3��"��"�� ���.� ��"���"�$!��)���;�5�����$!��)�(&�"(!@�

� ��# % 4 (�.4-�.6) ������#�"��21�J��!@�/-@�A�� /.2.2544 ��" �/A.  �+�� ��������&���*

���"���*(��6*�-�*#�3 �# ���#&��!��$!��)���"�"� ����*+$�*#���4�63
����� ������!���� -            -          -          -          

��������� �
��������������������� ��� 6
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��-%��*@��4+��"�� (,��N 2555)

 5+���"���"�$!��)���� ��

�����+����*#��2���3�$�

�#����$� �+!��!7��21�J�

����$������!��!�� ��# %� 

��������</*�2J+���

�*#��2���3�$��#����$� 

�*���  �$!��)����"� ���*#��2���3�+!��!7��21�J�����$������!��)�� ��������</*�2J

+��� �.�$� #.������ 4 �$!��)�  01%"��&$��"� ���+�������!�+)�$��"����*#��$!�5+����5�,(�

,���+����*����!+��� ��������$�+�����$�+����*���"�� ���. �$�5+�� ������*��$

�$!��)�� ������$��

 ������ 4 �$!��)� �*7 ���!+ �$!��)����"� ���*#��2���3#!@" 4 �$!��)� � ��"���"�$!��)�# %�O/�������"�$�

����&�"�!����������;��$*2#�"�*(����O/��+�����"����*#��$!����&�"# %����&����"�� 

���.  #!@"� @� �468�/�# ���#&��$!��)���"�"� ����*+$�*#���4�63
����� ������!��	+%	 ���$� 100 100 100 100

�&�,(��&���&�����"�!�� ��# %

����&����"����)&,���6?3# %

�����+

�*���  ����!���4���+����*����!+��� ����������"� ���*#��2���3��"��"�� ���. � 

��+����*���"����*��&��"�����6��!���4��!�� ������"�"*�# %�����+�-� 200,000 ��# �&�

���&��N
�*7 ���!+  �#.��!���4�"�����6��"��"����&����*#��$!������6?3# %�����+�-� 200,000 

��# X �������!�� ��# %��!���4�
�$"!(�"$���"
���:�6	
(�"����	�(��9�����'�;	�
���	��+��/���"8���
�+$�	����

��.

��������� �
��������������������� ��� 7
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����� ������!�"���# 150 �� 100 100 50

�������!�21�J��*PP��## %

5+�!�����!���4�

�*���  �4��$#!%�5��$�����(��//�!�"��/��������# %��"��&��"��,��!"�!+ �#.# %���$!"21�J�

�+!��*PP��#+��� �.�$� #.,��<��!���21�J�8��,����#2# %� ����&���-�,����$*�

�!��*�!��$�/!>���+!��)"�!���&��"��,��!"�!+ �#. 01%"5+�!�����!���4�8��,����"�� ���#.

(����)

�*7 ���!+  �!��������!�21�J��+!��*PP��#+��� �.�$� #.# %5+�!�����!���4�8��,����"�� 

���#.
����� ������!$%#&�' ���$� 100 100 100 100

�!�21�J�# %5+�!�����!���4�� 

��#���*�!������6?3# %�����+

�*���  �!�21�J�# %5+�!�����!���4�� ��#���*#���*/�73/�*�!� �+�� ��"���*�!���"��&��"��,�

�!"�!+ �#.�"!� (01%"�����;��-%�"�+ ���!��-�5�&�'5+�) �$�� �!��*�!���"��&��"��,��!"�!+ �#. ��;�

�)�����4�#���*�!�&���!������3# %�1�J���"�!�21�J�
�*7 ���!+

�������!�21�J�# %� ��#���*�!������6?3 (����*���) X 100/�������!�21�J�# %5+�!�����!���4�

#!@"��+
����� ������!���� 150 50 50 50

��������� �
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��-%��*@��4+��"��5+��!6?*�

�*PP��#+����*#��2���3

�$��#����$� # %5+�!���

/!>��#!�J�����;��!��*�!�# %

� �468�/ �"�!�����

���"����" �#. 

8���4�������$��*��

�*���  �!6?*��*PP��#+��� �.�$� #.# %������!�21�J�# %5+�!�����!���4���"��"�� ���#.

 01%"5+�!�����*����"/!>��#!�J���#���*�!�,�����# %��+�$��"�!��������"����"8����

�$*��$��*�� �/-%���;��!��*�!��$�/!>���+!��)"# %� �468�/��+ �$��"�!��������"����"

8�����$*��$��*��

��

�*7 ���!+  �������!6?*��*PP��#+��� �.�$� #.# %������!�21�J���"��"�� ���#. 5+������)&

������*�!��$�/!>����"���#2
����� ������!��	+%	 ���$� 100 100 100 100

��,(��&��"�����6����!�

+����*�"����)&,�����"�"*�# %

�*���  "�����6# %,(�����!�+����*�����;�5���������,(��&��"�����6������ �"�.302

5+�!��!+� �*7 ���!+  ����*��&��"�����6����!�+����*�"����)&,�����"�"*�# %5+�!��!+���� /..�.

"�����6 �+�5�&� �������$ %����$""�����6
�$"!(�"�	��	%		�(�"��	
+%	"�<��+�!���	
��+��/���"8����+$�	���� 
"��� 1-3+

��./ /�.

����� ������!�"���# 1) ��� 1-2 1,114        477         384         253         
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผลผลิตข้อเสนอแนะด้าน
นโยบายและแผน

สน./สม./กพ./
สปคร./นก./

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 30 เรื่อง ตร./ศท.
จํานวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/
แผน/มาตรการ/กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

นิยาม  การดําเนินงานในเรื่องต่างๆ เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ซึ่งเมื่อสํานัก/ศูนย์/
กลุ่มที่เกี่ยวข้องดําเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการนําเสนอ ปกท.วท.ให้ความเห็นชอบเพื่อ
ดําเนินการต่อไป

และนวัตกรรมที่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหารของ
หน่วยงาน

วิธีการวัด  จํานวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ดําเนินการโดยสํานัก/ศูนย์/กลุ่มใน สป. ซึ่ง ปกท.วท.
ให้ความเห็นชอบ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 100
นโยบายและแผนที่กําหนด
เป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ 
ครม./มาตรการ/กฎหมาย/

นิยาม  ข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้ดําเนินการ  มีความสอดคล้องกับหลักวิชาการ/มติ ครม./
มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิธีการวัด  การดําเนินงานเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นการดําเนินงาน
ตามเรื่องใด เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ แผนปฏิบัติราชการ/แผนแม่บทต่างๆ/

รายละเอียดนิยามและวิธีการวัดตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มติ ครม./ ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะทํางาน/ กรอบหรือกฎเกณฑ์การดําเนินงานของ
เรื่องนั้นๆทั้งนี้จะต้องมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานที่เกิดจากการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งนําไปใช้อ้างอิงสําหรับการดําเนินงานต่อไป

ใช้สูตร
จํานวนข้อเสนอแนะฯ ที่เป็นไปตามนิยามของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ X 100 / จํานวน
ข้อเสนอแนะฯ ทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละ 100
ระยะเวลาการดําเนินงานเป็น นิยาม  การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามแบบ สงป.301
ไปตามแผนการปฏิบัติงาน วิธีการวัด  กิจกรรมที่ดําเนินการได้จริง X 100 / จํานวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100
ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ

นิยาม  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ผลผลิตนี้อยู่ในกรอบวงเงินที่
ได้รับจัดสรร

วิธีการวัด  งบประมาณที่ใช้สําหรับดําเนินงานของแต่ละผลผลิตอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี สส./ ปว.(วต.)/
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 33,420 คน ปว.(บซ.)
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

นิยาม  ผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ สป.วท.เป็นผู้ดําเนินการเอง และ/หรือกํากับ บริหาร
จัดการให้ผู้อื่นดําเนินการภายใต้เงื่อนไขของ สป.วท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทคโนโลยีได้รับ
การถ่ายทอดสู่ประชาชน

วิธีการวัด  นับจํานวนผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นิยาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ สป.วท.เป็นผู้ดําเนินการเองและ/
หรือกํากับ บริหารจัดการให้ผู้อื่นดําเนินการภายใต้เงื่อนไขของ สป.วท.

วิธีการวัด  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ X 100 / จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละ 100
ระยะเวลาการดําเนินงานเป็น นิยาม  การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามแบบ สงป.301
ไปตามแผนการปฏิบัติงาน วิธีการวัด  กิจกรรมที่ดําเนินการได้จริง X 100 / จํานวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100
ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ

นิยาม  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ผลผลิตนี้อยู่ในกรอบวงเงินที่
ได้รับจัดสรร

วิธีการวัด  งบประมาณที่ใช้สําหรับดําเนินงานของแต่ละผลผลิตอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สส./ ศท./ สบ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1,079,000 คน

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

นิยาม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ สป.วท.เป็น
ผู้ดําเนินการเองและ/หรือกํากับ บริหารจัดการให้ผู้อื่นดําเนินการภายใต้เงื่อนไขของ สป.วท. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความรู้ 
รวมถึงสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

วิธีการวัด  นับจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นิยาม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ 
สป.วท.เป็นผู้ดําเนินการเอง และ/หรือกํากับ บริหารจัดการให้ผู้อื่นดําเนินการภายใต้เงื่อนไข
ของ สป.วท.

วิธีการวัด  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ X 100/จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละ 100
การดําเนินกิจกรรมด้าน นิยาม  การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามแบบ สงป.301
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นไปตามแผนการ

วิธีการวัด  กิจกรรมที่ดําเนินการได้จริง X 100 / จํานวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด

ก - 4



เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100
ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ

นิยาม  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ผลผลิตนี้อยู่ในกรอบวงเงินที่
ได้รับจัดสรร

วิธีการวัด  งบประมาณที่ใช้สําหรับดําเนินงานของแต่ละผลผลิตอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554

โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกํากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (วมว.)

สน.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จํานวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นิยาม  ห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นการเรียน

การสอนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 16 ห้อง
(สะสม)

วิธีการวัด  นับจํานวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วมว. ซึ่งอยู่ใน
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

2) จํานวนโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายใน
การส่งเสริมการสร้างกําลังคน

นิยาม  โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ วมว. ซี่งมีการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 แห่ง
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการวัด  นับจํานวนโรงเรียนที่อยู่ในกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการดําเนินโครงการ วมว.กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 100
หลักสูตรการเรียนการสอน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ
โครงการได้มาตรฐานตามที่
กําหนด

นิยาม  หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว.มีโครงสร้างหลักสูตรตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นเรียนที่ 4 (ม.4-ม.6) ของ สพฐ. โดยมีความเข้มข้นของรายวิชา
วิทย์-คณิตเทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วิธีการวัด  นับจํานวนหน่วยกิตรายวิชาต่างๆ ของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  รวมทั้ง
หน่วยกิตของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ว่ามี
หน่วยกิตเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. และเทียบเท่ากับจํานวนหน่วยกิ
ตรายวิชาด้านวิทย์-คณิตของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละ 100
ระยะเวลาการดําเนินงาน นิยาม  การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามแบบ สงป.301
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน วิธีการวัด  กิจกรรมที่ดําเนินการได้จริง X 100 / จํานวนกิจกรรมตามแผนงานทั้งหมด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100
ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ

นิยาม  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้อยู่ในกรอบวงเงินที่
ได้รับจัดสรร

วิธีการวัด  งบประมาณที่ใช้สําหรับดําเนินงานของแต่ละโครงการอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ก - 6



เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการความร่วมมือในการ
ผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สน.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 25 คน
จํานวนนักศึกษาปริญญาโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการสนับสนุน

นิยาม  นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการดําเนินงานผลิตบัณฑิตวิจัยและพัฒนาระดับ
ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จําแนกได้ 2 ประเภท
1. บุคคลทั่วไป
2. ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

วิธีการวัด  นับจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
สนับสนุนภายใต้โครงการ ผนวท.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 100
นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมี
การทําวิจัยตามเกณฑ์ที่กําหนด

นิยาม  นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมีการทําวิทยานิพนธ/์วิจัย ในหัวข้อเรื่องที่หน่วยงานใน
สังกัด วท.เป็นผู้กําหนด  ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
โดยมีโครงการวิจัยของหน่วยงานในสังกัด วท.รองรับ (ซึ่งอาจเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ก็ได)้ 
และมีนักวิจัยของหน่วยงานในสังกัด วท. เป็นผู้ควบคุมทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษา

วิธีการวัด  จํานวนนักศึกษาที่มีการทําวิจัยตามเกณฑ์ (ตามนิยาม) X 100/จํานวนนักศึกษาที่
ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละ 80
ร้อยละของการดําเนินงาน
สนับสนุนนักศึกษาเป็นไปตาม

นิยาม  การดําเนินงานพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนนักศึกษาโครงการ ผนวท.เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (จํานวน 25 คน ภายในเดือน ธ.ค.53)

แผนที่กําหนด วิธีการวัด  จํานวนนักศึกษาโครงการ ผนวท. ที่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการสนับสนุน
นักศึกษาถึงหน่วยงานในสังกัด วท. ภายในเวลาที่กําหนด X 100 / จํานวนนักศึกษาโครงการ 
ผนวท. ที่ได้รับการสนับสนุนตามแผน 25 คน

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100
ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ

นิยาม  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้อยู่ในกรอบวงเงินที่
ได้รับจัดสรร

วิธีการวัด  งบประมาณที่ใช้สําหรับดําเนินงานของแต่ละโครงการอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554

โครงการสนับสนุนนักเรียน 1) ระยะที่ 1-2 183  คน สน./ พว.
ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ 2) ระยะที่ 3 962  คน
และเทคโนโลยี ระยะที่ 1- 
ระยะที่ 3+

3) ระยะที่ 3+ 225  คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศและในประเทศ

นิยาม  นักเรียนทุนที่กําลังศึกษาในต่างประเทศและนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาในประเทศ ภายใต้
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
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เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/วิธีการวัด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิธีการวัด  จํานวนนักเรียนทุนที่ได้รับค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา และค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ในต่างประเทศและในประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 100
กระบวนการคัดเลือกนักเรียน
เป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ.

นิยาม  กระบวนการคัดเลือกใช้เกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามที่สํานักงาน 
ก.พ.กําหนด

กําหนด วิธีการวัด  เกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่
สํานักงาน ก.พ.กําหนด

ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละ 100
จํานวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษา
ในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่
กําหนด

นิยาม  จํานวนนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาในต่างประเทศและกําลังศึกษาในประเทศในแต่ละปี
เป็นไปตามแผนที่กําหนด

วิธีการวัด  จํานวนนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาในต่างประเทศและกําลังศึกษาในประเทศเท่ากับ
จํานวนที่กําหนดในแผนการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100
ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ

นิยาม  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้อยู่ในกรอบวงเงินที่
ได้รับจัดสรร

วิธีการวัด  งบประมาณที่ใช้สําหรับดําเนินงานของแต่ละโครงการอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ที่มา : ส่วนแผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธันวาคม 2553
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ส่วนที่ 1 
สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2554 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลผลิต 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลผลิต 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลผลิต 
การให้บริการเผยแพร่ความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ 
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ 
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ระยะที่ 3 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ 
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ระยะที่ 3+ 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ 
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ 
ความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนา 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คณะผู้จัดทํา 
 


