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นโยบายการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2560
1. กำรจัดทำแผนงำน / โครงกำร ให้ยึดหลักกำร Delivering Value to Country Strategy กล่ำวคือ โครงกำร
ต้องส่งมอบคุณค่ำและผลประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม รวมถึงควรคำนึงถึงกำรหำรำยได้ โดยเป้ำหมำยของ
โครงกำรจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ยุทธศำสตร์ สทอภ. รวมถึงตัวชี้วัด ผสทอภ. โดยจะต้องระบุเป้ำหมำยนโยบำยที่สำคัญที่จะ
ขับเคลื่อนด้ว ย รวมถึงให้พิจำรณำกำรลงทุน เพื่อเตรียมควำมพร้อมของ สทอภ. ในอนำคต เช่น ด้ำนองค์
ควำมรู้ เครือข่ำยควำมร่วมมือ เป็นต้น
2. โครงกำรจะต้องพิจำรณำควำมเป็นไปได้ และควำมสอดคล้องกับทรัพยำกรที่มีอยู่ ทั้งภำรกิจงำนในปีงบประมำณ
2559 - 2560 งบประมำณ จ ำนวนบุ คลำกร รวมถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรให้ คำนึงถึงโครงกำร/กิจกรรมอื่ น
นอกเหนือจำกงบประมำณตำม พ.ร.บ. ที่ได้รับ เช่น งบกลำง (โครงกำรพัฒนำอำคำร AIT, โครงกำรป่ำไม้), งำน
ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ 2559, ภำรกิจเร่งด่วน (Adhoc) ที่อำจะเกิดขึ้นระหว่ำงปี
3. บริหำรแผนงำน/โครงกำรด้วย Project Based Management
3.1. กำรบริหำรและกำรติดตำมงำน ในแต่ละแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม จะต้องระบุกิจกรรม ผลผลิต
ผลลัพธ์ของโครงกำรที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ สทอภ. ตัวชี้วัด
ผสทอภ. โดยจะต้องมีกำรถัวเฉลี่ยน้ำหนักระหว่ำงกิจกรรม รวมถึงแนวทำงกำรติดตำมโครงกำรเพื่อให้
เกิดกำรวำงแผนและติดตำมงำนอย่ำงเป็นระบบ
3.2. โครงกำรต้องระบุประเด็นควำมเสี่ยง เพื่อวิเครำะห์โอกำสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโครงกำร
3.3. กำรเสนอโครงกำรต่อเนื่อง เช่น โครงกำร Priority Mission (PM) ให้พิจำรณำถึงควำมคืบหน้ำใน
ปัจจุบัน ผลผลิตที่จะได้รับในปี 2559 และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงปี 2559 - 2560 รวมถึงระบุเป้ำหมำย
นโยบำยที่ส ำคัญที่จ ะขับ เคลื่ อนด้ว ย อย่ำงไรก็ตำมกำรออกแบบให้ มีควำมยืดหยุ่นสำมำรถรองรับ
นโยบำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้
3.4. กำรจัดสรร Work load ของบุคลำกรในโครงกำร (ผู้จัดกำรโครงกำร 1 คน ต่อ 1 โครงกำร) โดยแต่ละ
โครงกำรต้องมีองค์ประกอบของบุคลำกรใน 3 ระดับ ในระบบ S-Curve และ E-Budget ดังนี้
- ที่ปรึกษำโครงกำร (Project Consultant) ทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำ แนะวิธีกำรดำเนินงำน กำรแก้ไข
ปัญหำของโครงกำร
- ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) ทำหน้ำที่กำกับและบริหำรจัดกำรโครงกำรให้เป็นไปตำม
แผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่กำหนด
- เจ้ำหน้ำที่โครงกำร (Project Team) ทำหน้ำที่ดำเนินกำรในแต่ละกิจกรรมของโครงกำร และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคต่อผู้จัดกำรโครงกำร
ทั้งนี้ จะต้องระบุ Workload ของบุคลำกรในระดับ Man-Hour ของบุคลำกรในทุกตำแหน่ง
3.5. กำรจัดทำโครงกำร ต้องบูรณำกำรร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ของ Function เข้ำด้วยกันใน
ลักษณะ Project based ทีม่ ีกำรระบุตัวชี้วัด และผลลัพธ์ที่ส่งมอบในแต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน
3.6. กำรระบุค่ำใช้จ่ำยให้มีกำรระบุใน 2 ส่วน ได้แก่
- งบประมำณในแต่ละกิจกรรม (Activity Base Costing)
- ค่ำใช้จ่ำยแบบแยกหมวดรำยจ่ำย (Unit Cost)
นอกจำกนี้ ให้พิจ ำรณำให้ ครอบคลุ มค่ำใช้จ่ำยที่อำจจะเกิดขึ้นระหว่ำงปี เพื่อไม่ให้เกิดกำรโอน
งบประมำณ ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรดำเนินงำนที่ล่ำช้ำ
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4. กำรพิจำรณำโครงกำรจะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและควำมพร้อมของโครงกำร ได้แก่ ควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ สทอภ. ตัวชี้วัด และเตรียมรำยละเอียดควำมพร้อมของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่
4.1. จัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงำน
4.2. รำคำกลำง
4.3. ใบเสนอรำคำ
ทั้งนี้ ต้องพร้อมดำเนินกำรภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2559 และลงนำมสัญญำในเดือนธันวำคม 2559
5. กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำน ฯ มุ่งเน้นกำรใช้แหล่งเงินตำม พ.ร.บ. (599.0305 ล้ำนบำท) เป็นอันดับแรก หำกมีควำม
จำเป็นต้องเสนอขออนุมัติ เบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณ หลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอใช้เงินนอกงบประมำณต้อง
เชื่อมโยงใน 2 มิติ ได้แก่
5.1. เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ สทอภ. ตัวชี้วัด ผสทอภ. และเชื่อมโยงกับโครงกำรที่ได้รับงบประมำณตำม
พ.ร.บ.
5.2. วงเงินงบประมำณต้องมีควำมสอดคล้อง สมเหตุสมผล และสำมำรถอธิบำยแจกแจงแยกหมวดรำยจ่ำย
(Unit Cost) ของโครงกำรได้
6. กำรของบประมำณสำหรับกำรวิจัย พัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรม ให้พิจำรณำใน 2 มิติ ได้แก่
6.1. กำรวิจัย พัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโครงกำรที่ได้รับงบประมำณตำม พ.ร.บ.
6.2. กำรวิจัย พัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมเพื่ออนำคต
7. รำยกำรค่ำข้อมูลดำวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญำณเองสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ มอบหมำยให้ สำนักพัฒนำธุรกิจ
(สพธ.) แต่งตั้งคณะทำงำนหรือคณะกรรมกำรที่มีหน่วยงำนผู้ใช้สำคัญ หรือหน่วยงำนผู้ใช้ที่มีศักยภำพร่วมเป็น
คณะทำงำนหรือคณะกรรมกำร โดยทำหน้ำที่กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้บริกำร โดยเน้นควำมโปร่งใสเป็นสำคัญ
8. สำหรับกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำร ให้กรอกข้อมูลในระบบ E-Budgeting
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กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
วันที่

กิจกรรม

4 ก.ค. 59

ประชุมผู้บริหำร สทอภ. เพื่อมอบนโยบำยกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ประชุมอนุกรรมกำรขับเคลื่อนเพื่อนำเสนอนโยบำยกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนฯ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560
ประชุมพิจำรณำทบทวน เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 2560
สรุปรำยชื่อโครงกำร/กิจกรรม พร้อมประมำณกำรเงินงบประมำณที่ต้องใช้ในกำรดำเนินงำน
และควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อชี้แจงกำรเขียนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 โดย ผศ.
ดร.สมบัติ อยู่เมือง
ขอควำมเห็นชอบนโยบำยกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ต่อ
คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.
สัมมนำเพื่อพิจำรณำรำยละเอียดแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อนำเสนอแนวทำงกำรเขียนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อขอควำมเห็นชอบ (KPI กพร.)
กรอกข้อมูลในระบบ E-Budget /S-Curve ของ สทอภ.

7 ก.ค. 59
13 ก.ค.59
14 ก.ค. 59
15 ก.ค.59
21 ก.ค.59
5 ส.ค.59
8 ส.ค. 59
สัปดำห์ที่4
เดือน ส.ค.59
เดือน ก.ย. 59
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579

มั่น ง

ตัวอย่างเปาหมายใน
ระยะ ปี

สร้าง วามสามาร ในการแข่งขัน

ด้าน วามมั่น ง
 ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ มขึ้น
 รักษำควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อ ม
 มั่นคงในอำชี พ

 ผลิตภำพกำรผลิตเพิ่มขึ้น
 กำรลงทุนรวมขยำยตัว
 กำรลงทุน และบุคลำกร
ด้ำน R & D
 มูลค่ำจำก SMEs เพิ่มขึ้น

การพั นาและเสริมสร้าง
ศักย าพ น

 คุณภำพชีวิต ที่ดีขึ้น
 กำรศึกษำได้มำตรฐำน
 ครอบครัวอบอุ่น เข้ มแข็ง และ
มั่นคงทำงเศรษฐกิจ

ปรับสมดุลและพั นาระบบการ
บริหารจัดการ า รั
 กำรกระจำยอำนำจให้
ท้องถิ่นและชุมชนมำกขึ้น
 ประสิทธิภำพกำรทำงำน
ภำครัฐเพิ่มขึ้น
 กำรคอรัปชั่นลดลง

ยุทธศาสตร์ที่
ด้าน วามมั่น ง

ยุทธศาสตร์ที่
ด้านการสร้าง
วามสามาร ในการ
แข่งขัน

แนวทำงขับเคลื่ อน
 บริหารจัดการ
วามมั่น ง
ชายแดนและ
ชาย งทะเล
 รัก า วาม
มั่น งของ าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
สิ่งแวดล้อม
และ
ผลประโยชน์
แห่งชาติทาง
ทะเล

แนวทำงขับเคลื่ อน
 การพั นาพนที่
เศร กิจพิเศ
และเมอง : เขต
เศร กิจพิเศ
พนที่เศร กิจ
บริเวณชาย ง
ทะเลตะวันออก
 ด้านการจัดการ
นา
 ส่งเสริม วาม
ร่วมมอกับ
มิ า และ
นานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่
การพั นาและ
เสริมสร้างศักย าพ น

สร้างโอกาส วามเสมอ า
และเท่าเทียมกันทางสัง ม
 กระจำยกำรถือครองทรัพย์สิน
 ประชำชนเข้ำถึงระบบกำร
คุ้มครองทำงสัง คมที่ มีคุ ณภำพ
 สังคมเข้ มแข็ง พึ่งตนเองได้ เป็น
กลไกขับเคลื่อนประเทศ

สร้างการเติบโตบน ุณ าพ
ชีวิตที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 พื้นที่ป่ำไม้เ พิ่มขึ้น
 กำรจัดกำรน้ำสมดุล กำรปล่อย
GHG ลดลง กำรรับมือภัยพิบั ติ
เพิ่มขึ้น กำรจัดกำรทรัพยำกรมี
ประสิทธิภำพ
 ปรับระบบกำรผลิตฐำนเศรษฐกิจ
หลักให้เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อ ม

ยุทธศาสตร์ที่
ด้านการสร้างโอกาส
วามเสมอ า และเท่า
เทียมกันทางสัง ม

ยุทธศาสตร์ที่ ด้าน
การสร้างการเติบโตบน
ุณ าพชีวิตที่เป นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ด้าน
การปรับสมดุลและ
พั นาระบบการ
บริหารจัดการ า รั

แนวทำงขับเคลื่ อน
 สร้าง วาม
มั่น งและลด
วามเหล่อมลา

แนวทำงขับเคลื่ อน
 ปกป องรัก า
น และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรปา ม้
อย่างยั่งยน
 วางระบบ
ปองกันการกัด
เ าะชาย ง
 วามร่วมมอใน
มิ า อาเ ียน
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 ปรับระบบการ
บริหารจัดการ
นาอย่างบรณา
การ ทัง
แก้ป หาขาด
แ ลนและ
ปองกันอุ ทก ัย

แนวทำงขับเคลื่ อน
 มุ่งเน้นการจัดทา
งบประมาณโดย
ยดพนที่แ ละ
ประเดนวาระ
การพั นาเปน
ตัวตัง
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3.

16.

/

HRD for Future

38.

.

.

24.

.

2) กรอบยุทธศำสตร์กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2560

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559

5

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559

S6 พั นาและขับเ ล่อน อง ์ก ร

1.3 เพิ่มประสิทธิ าพการ วบ ุ ม
รับสั าณ และผลิต ข้อม ลดาวเทียม

1.2 บริหารเ รอข่ายเพ่อเพิ่ มการมี
ข้อม ลสารวจโลก

1.1 พั นาระบบสารวจโลกด้วย
ดาวเทียมระยะที่

S เสริมสร้ างสมรร นะด้ านเท โนโลยี
สารวจโลก

ประเด นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

พันธกิจ

M1 บริหาร
จัดการและ
พั นาระบบ
ดาวเทียม
สารวจโลก

บริหาร พั นาอง ์ก ร บุ ล และขับเ ล่อนนวัตกรรมอง ์ กร

พั นาโ รงสร้ างพน านอง ์ กร

M7 เปนหน่วยงานกลางในการ
ขับเ ล่อนนโยบายการพั นา
และบริการ มิสารสนเทศของ
ประเทศ

5.2 เพิ่ม ขีด วามสามาร ในการพั นาประเทศ
ใน มิ า อาเ ียนด้วยเท โนโลยีอวกาศและ มิ
สารสนเทศ
ร่วมมอในการพั น าเท โนโลยีอวกาศและ
มิสารสนเทศ และบุ ลากร เพ่อ ุณ าพชีวิต
วามมั่น งทางเศร กิ จ สัง ม และสิ่ งแวดล้อม
ในอาเ ียน

5.1 สร้า งบทบาทและการยอมรับ ด้านเท โนโลยี
อวกาศและ มิสารสนเทศในกลุ่ม อาเ ียน

S เช่อมโยงอาเ ียนด้วยเท โนโลยี อวกาศ
และ มิ สารสนเทศ ASEAN connectivity on
Geo-informatics and Space Technology

6 บริหารระบบยุทธศาสตร์และพั นาการบริห ารจั ดการแบบอง ์รวม

3. นาประเดนยุทธศาสตร์ส า ั ของประเทศ มาประยุกต์
ด้วยเท โนโลยี อวกาศและ มิส ารสนเทศเพ่อการ
ตัดสินใจ และกาหนดน โยบายระดับประเทศ

พั นาธุ รกิจ การตลาด และเ รอข่า ย
ด้านอุต สาหกรรมอวกาศ และผลิต ัณ ท์ ี่
เกี่ยวเน่อง

4.1 พั นานวั ตกรรมการให้บริการและ
การตลาด

สิงหา ม

ร่วมมอในการพั นาและประยุกต์ใช้เท โนโลยี
อวกาศและ มิสารสนเทศ ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ

M6 วิจัย พั นาและสร้าง
นวัตกรรมการสารวจโลก
และ มิสารสนเทศ

S พั นาธุรกิจ และเ รอข่า ยพันธมิ ตร

M5 พั นาบุ ลากร
ด้านเท โนโลยีสารวจ
โลกและ มิสารสนเทศ
ทังในและต่างประเทศ

เสริม สร้า งและเพิ่ มศักย าพ อง ์ วามร้ และกาลัง น
ของประเทศด้ านเท โนโลยี อวกาศและ มิส ารสนเทศ

6.1 พั นาเ รอข่าย วามร่ว มมอ และ าพลัก ณ์อง ์ กร

2. พั นาและสร้ างนวัตกรรมการประยุ กต์ใ ช้
เท โนโลยีอวกาศและ มิสารสนเทศ

2. พั นาข้อ มล มิ สารสนเทศพน าน แบบ
อง ์รวม

3. กาหนดและขับเ ล่อนนโยบายด้านอวกาศและ มิ
สารสนเทศของประเทศ

M4 เพิ่มขีด วามสามาร
ด้านเท โนโลยีสารวจโลก
และ มิสารสนเทศและ
พั นาธุรกิจต่อเน ่องผ่าน
เ รอข่าย วามร่วมมอ

สร้างผลิต ัณ ์ และการบริการจากเท โนโลยี
อวกาศและ มิสารสนเทศ เพ่อบริหารจัดการ
ด้านเศร กิจ สัง ม สิ่งแวดล้อม ัยพิบัติ
และ วามมั่น ง

2.1 พั นาอุทยานรั งสรร ์นวัตกรรมอวกาศ
Space Krenovation Park ให้เปน
Central-Open Innovation Platform

M3 พั นาผลิต ัณ ์
และบริการด้าน
เท โนโลยีสารวจโลก
และ มิสารสนเทศ

สร้างอง ร์ วมที่เปนมาตร านของ
โ รงสร้างพน าน มิสารสนเทศ
แห่งชาติ NSDI เพ่อการเช่อมโยง
และให้บริการ

S ขับเ ล่อนประเดนทางยุทธศาสตร์ที่ส า ั ด้าน
เท โนโลยีอวกาศและ มิสารสนเทศระดับประเทศ

M2 บริหารจัดการ
ลัง ข้อมลจาก
ดาวเทียมสารวจโลก
และ
มิสารสนเทศ

พั นาอุทยานรังสรร ์
นวัตกรรมอวกาศ เพ่อเปน าน
ยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ุณ ่าส่สงั ม

S พั นานวัตกรรมเ พ่อเพิ่ มม ล ่ าและ ุณ ่ า
ของเท โนโลยีอวกาศและการประยุ กต์ใ ช้ง าน

มีระบบสารวจโลก
ด้วยดาวเทียมของ
ประเทศ ระยะที่

เปนหน่วยงานหลั กของประเทศด้านเท โนโลยีอวกาศและ มิสารสนเทศ ที่เปนกล กหลักในการสร้า ง ุณ ่าจากอวกาศเพ่อตอบสนอง วามต้องการของประเทศ
ผ่านเ ร่อ งมอ C : Cluster,Connectivity,Co-creation

Positioning

เปาหมาย
ตามวิสัยทัศน์

GISTDA Delivering Values from Space สทอ : นา ุณ ่าจากอวกาศ เพ่อพั นาชาติอย่างยั่งยน

วิสัยทัศน์
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กรอบตัวชีวัด
1) ตัวชี้วัดสำนักงบประมำณ
แผนงาน/ผลผลิต/โ รงการ
ผลผลิตการบริการข้อมลดาวเทียมและ มิสารสนเทศ
สงป 1 : จำนวนเรื่องกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิ ำรสนเทศภูมิสำรสนเทศ
(ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ)
ผลผลิตการจัดทาและพั นา มิสารสนเทศ
สงป 2 : จำนวนเรื่องด้ำนกำรจัดทำฐำนข้อมูล พัฒนำ และประยุกต์ใช้ภูมิสำรสนเทศ
ผลผลิตการพั นากาลัง นด้านเท โนโลยีอวกาศและ มิสารสนเทศ
สงป 3 : จำนวนหลักสูตรด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิ ำรสนเทศทีพ่ ัฒนำขึ้นเพื่อพัฒนำ
หน่วยงำนและบุคลำกรในทุกระดับ
โ รงการพั นาระบบวางแผนและจัดการพนที่เพ่อการพั นาเชิงมห า
สงป 4 : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่ภูมสิ ำรสนเทศ
โ รงการระบบและบริการ มิสารสนเทศกลางของประเทศ
สงป 5 : จำนวนจังหวัด ที่มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน FGDS
โ รงการเพิ่มประสิทธิ าพระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้านดาวเทียม
สงป 6 : จำนวนหน่วยงำนภำครัฐนำระบบติดตำมทำงบกและทำงทะเลด้วยดำวเทียมไปใช้
ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
โ รงการส่งเสริมการพั นาอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน
สงป 7 : จำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ ำใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนหรือนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดเพื่อเข้ำสู่ Global Value Chain

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559

หน่วยนับ

เปาหมาย

เรื่อง

450

เรื่อง

25

หลักสูตร

15

ข้อเสนอ

1

จังหวัด

15

หน่วยงำน

5

รำย

1
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2) ตัวชี้วัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชีวัด
Most 2 : สัดส่วนกำรนำผลกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรม
ไปใช้ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (จำนวนเทคโนโลยี/
ผลิตภัณฑ์ ต่อ โครงกำรวิจัย)
Most 4 : จำนวนผลงำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมที่
ตอบสนองกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม (เรื่อง)
Most 14 : จำนวนกำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนำ (คน)
Most 16 : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรกำรบ่มเพำะ และ/
หรือ พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ด้ำน วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรม กำร
ปฏิบัติงำนหรือกำรนำไปพัฒนำต่อยอด (กิจกรรม/
หลักสูตร)
Most 20 : ร้อยละของผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีควำมรู้ควำม
ตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่ม
มำกขึ้น (ร้อยละ)
Most 25 : จำนวนผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่นำผลงำนวิจัย
และพัฒนำไปใช้ประโยชน์ (รำย)
Most 26 : จำนวนบทควำมที่ตพี ิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติต่อบุคลำกรวิจัย(บทควำม/คน)
Most 29 : จำนวนกำรบริกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบ
เทียบและบริกำรข้อมูลทำง ว. และ ท. (รำยกำร)
Most 33 : จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำน วทน.
ระหว่ำงประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนือ่ งอย่ำงเป็นรูปธรรมโดย
มีแผนปฏิบตั ิกำรรองรับและมีกำรติดตำมประเมินผล
(โครงกำร/กิจกรรม)
Most 35 : จำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีกำรปรับปรุงและ
จัดเตรียมเพื่อให้บริกำรภำคกำรผลิต สังคม และชุมชน
(แห่ง/ระบบ)
Most 36 : จำนวนกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลของรัฐบำล
หรือคณะกรรมกำรระดับชำติในกำรตัดสินใจ (เรื่อง)
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2559
-

เปาหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
0.2
0.2
0.2

2563
0.2

-

4

4

4

4

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

-

80

80

80

80

15

15

15

15

15

0.53

0.60

0.60

0.60

0.60

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

6

4

4

4

4

-

1

-

-

-

3

3

3

3

3
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3) ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ปี 2560 (จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เมื่อวันที่ 1-2 เมษำยน 2559)
แผนงาน/ผลผลิต/โ รงการ
V1 มีระบบสารวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ ระยะที่ 2
V1.1 : ควำมสำเร็จของกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มดำวเทียม
V1.2 : ระบบปฏิบตั ิกำรดำวเทียม
V1.3 : ออกแบบ 7 applications และ 4 solution domain
V2 พั นาอุทยานรังสรร ์นวัตกรรมอวกาศ เพ่อเปน านยุทธศาสตร์ในการสร้าง ุณ ่าส่สัง ม
V2.1 : แผนบริหำรจัดกำรควำมรูด้ ้ำน Space Industry สำหรับผู้ประกอบกำร
V2.2 : ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้พื้นที่อุทยำนฯ
V2.3 : ผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ Space Global Supply Chain
V3 สร้างอง ์รวมที่เปนมาตร านของโ รงสร้างพน าน มิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) เพ่อ
การเช่อมโยงและให้บริการ
V3.1 : จำนวนชุดข้อมูลมำตรฐำนจังหวัดทีเ่ พิ่มขึ้น
V3.2 : จำนวนหน่วยงำนภำครัฐหรือจำนวนข้อมูลฯ ที่เชื่อมโยงข้อมูลฯ ในรูปแบบดิจิตอลเข้ำระบบ
ภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ
V3.3 : จำนวน Application จำกกำรพัฒนำต่อยอดจำกระบบ NGIS Portal
V3.4 : จำนวนหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำรข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2559
V3.5 : จำนวนผู้ใช้งำนระบบฯ เพิม่ ขึ้นจำกปี 2559
V3.6 : จำนวนบุคลำกรภำครัฐทีม่ คี วำมรู้ด้ำนควำมเข้ำใจด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนภูมสิ ำรสนเทศ
เพิ่มขึ้น
V4 สร้างผลิต ัณ ์และการบริการจากเท โนโลยีอวกาศและ มิสารสนเทศเพ่อบริหารจัดการ
ด้านเศร กิจ สัง ม สิ่งแวดล้อม ัยพิบัติ และ วามมั่น ง
V4.1 : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำ product service pipeline plan

หน่วยนับ เปาหมาย
ร้อยละ
ระบบ
ร้อยละ
แผน
รำย
รำย
จังหวัด
หน่วยงำน

1

5
1
15

App
หน่วยงำน
ร้อยละ
คน

50
300

ร้อยละ

75

V4.2 : กำร deliver ของ product service

ร้อยละ

90

V4.3 : เพิ่มประสิทธิภำพ จำนวนครั้ง/เรื่อง ของกำรตอบสนอง ต่อนโยบำยเร่งด่วน ผ่ำน ผสทอภ.
เป็นทำงกำร ได้ทันเวลำ
V5 สร้างเ รอข่าย วามร่วมมอในการพั นาและประยุกต์ใช้เท โนโลยีอวกาศและ มิ
สารสนเทศ ในระดับนานาชาติและในประเทศ
V5.1 : จำนวนเรื่องที่ สทอภ. เสนอและทุกประเทศอำเซียนยอมรับ โดยบรรจุเข้ำในแผนปฏิบตั ิกำร
อำเซียน
V5.2 : จำนวนหน่วยงำนต่ำงประเทศที่เข้ำร่วมใช้งำนระบบ
V5.3 : จำนวนประเทศที่เข้ำร่วมในโครงกำร/กิจกรรม ที่ประเทศไทยเสนอในแผนงำนประจำปีของ
SCOSA
V5.4 : จำนวนกิจกรรมหรือโครงกำร ที่สำเร็จทั้งในและต่ำงประเทศ
V5.5 : จำนวนกิจกรรมทีเ่ กิดจำกเครือข่ำยที่ได้มีควำมร่วมมือ

ร้อยละ

90
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4) ตัวชี้วัด ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
ตัวชีวัด
Agenda 1 : ระบบดาวเทียมสารวจเพ่อการพั นา (THEOS-2)
ผส 1 : ลงนำมสัญญำโครงกำรระบบดำวเทียมสำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2)
Agenda 2 : 3C (Cluster – Connectivity – Co-creation)
ผส 2 : ระดับควำมสำเร็จในกำรกำกับติดตำมกำรขยำยผลให้ 3C’s เป็นวัฒนธรรมองค์กร
Agenda 3 : ระบบ มิสารสนเทศกลางของประเทศ
ผส 3 : จำนวน Applications และ Solutions บนระบบภูมสิ ำรสนเทศกลำงของประเทศ
Agenda 4 : PM Space Economy
ผส 4 : (ร่ำง) โปรแกรมอวกำศแห่งชำติ (National Space Program – NSP) ฉบับปรับปรุงสำหรับ
เสนอคณะกรรมกำรนโยบำยอวกำศแห่งชำติ
Agenda 5 : PM GGP
ผส 5 : กำรดำเนินกำรของ PM GGP เป็นไปตำมแผนงำน (กำรจัดทำแผนกำรดำเนินกำรของ GGP
ในระยะที่ 2+กำกับกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน)
Agenda 6 : PM เก ตร
ผส 6 : กำรดำเนินกำรของ PM เกษตร เป็นไปตำมแผนงำน (กำรจัดทำแผนกำรดำเนินกำรของ PM
เกษตรในระยะที่ 2+กำกับกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน)
Agenda 7 : PM สัง ม
ผส 7 : กำรดำเนินกำรของ PM สังคม เป็นไปตำมแผนงำน (กำรจัดทำแผนกำรดำเนินกำรของ PM
สังคมในระยะที่ 2+กำกับกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน)
Agenda 8 : หาราย ด้ผ่านการพั นา Solution ขนาดให ่ให้หน่วยงาน ายนอก
ผส 8 : มีโครงกำรพัฒนำ Solution ขนำดใหญ่ให้กับหน่วยงำนภำยนอก
ผส 9 : มีหน่วยงำนภำยในและกลไกเพื่อรองรับภำรกิจกำรพัฒนำและส่งมอบ Solution ขนำดใหญ่
Agenda 9 : บทบาทของ สทอ . ในบริบทของอาเ ียน
ผส 10 : ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร (กำรจัดทำแนวปฏิบัติและปรับปรุง
กลไกภำยในของ สทอภ. เพื่อรองรับภำรกิจตำมแผนยุทธศำสตร์อำเซียนของ สทอภ.)
Agenda 10 : การติดตามและประเมินผลการดาเนินการ ายในอง ์กร
Agenda 11 : สร้าง วามเข้าใจ งบทบาทหลักของ สทอ . ต่อสัง มทัง ายในและ ายนอกอง ์กร
Agenda 12 : เช่อมโยงการวิจัยและพั นานวัตกรรมกับ ารกิจของ สทอ .
ผส 11 : สัดส่วนของงำนวิจัยและพัฒนำที่ตอบโจทย์องค์กร
Agenda 13 : การขับเ ล่อน ารกิจประจา (Function) ายใต้กากับรอง ผสทอ . และ อสว .
ผส 12 : รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559
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หลักเกณ ์การจัดตังรายการ ่าใช้จ่าย
1) แหล่งเงิน
1.1. เงิ น งบประมำณแผ่ น ดิ น หมำยถึ ง เงิ น ที่ จั ด สรรให้ กั บ รำยกำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
1.2. เงินนอกงบประมำณ หมำยถึง รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เงินงบประมำณแผ่นดินไม่ได้จัดสรรไว้ สทอภ .
พิ จ ำรณำจั ด สรรจำกแหล่ ง เงิ น ที่ สทอภ. มี ได้ แ ก่ เงิ น ทุ น เงิ น รำยได้ เงิ น บริ ห ำรควำมเสี่ ย ง และ
เงินกองทุนดำวเทียมสำรวจทรัพยำกร โดยมีแนวทำงกำรจัดจัดสรรงบประมำณ ดังนี้
1.2.1 เงินทุน : ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมที่เป็นกำรลงทุนสร้ำงถำวรวัตถุ ระบบ คน องค์ควำมรู้ ซึ่ง
สำมำรถจะเป็นฐำนในกำรดำเนินงำนหรือกำรสร้ำงรำยได้ในระยะยำว
1.2.2 เงินรำยได้ : ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินงำนภำรกิจประจำที่เงินงบประมำณแผ่นดินจัดสรรไว
ให้ไม่เพียงพอ
1.2.3 เงินบริหำรควำมเสี่ยง : เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมที่ลดควำมเสี่ยง เช่น กำรซ่อมบำรุงรักษำ
กำรกระจำยควำมเสี่ยง เป็นต้น
1.2.4 เงินเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมอวกำศ : เป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ กำรวิจัย กำร
พัฒนำ กำรส่งเสริมควำมรู้ กำรสนับสนุน และกำรดำเนินงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรพัฒนำนวัตกรรมอวกำศและพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตำม
ระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยเงินเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมอวกำศและกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกำศ พ.ศ.2556
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รายการงบประมาณที่ให้จัดตัง ว้เปนส่วนกลางที่สานักหรอกลุ่ม ที่เปนผ้รับผิดชอบหลัก
เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรในกำรจัดตั้งงบประมำณในรำยกำรที่เป็นงบประมำณภำรกิจพื้นฐำน จึงให้ สำนัก /
สถำบัน/กลุ่ม ที่ประสงค์จะขอใช้เงินตำมหมวดรำยกำรดังกล่ำว ให้ประสำนกับส่วนผู้รับผิดชอบหลัก รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยที่มีผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่
1) รำยกำร ค่ำเบี้ยประชุม (ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร)
2) รำยกำร ค่ำรั บรองและพิธีกำร (ฝ่ ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริห ำร) ยกเว้น ส ำนักปฏิบัติกำร
ดำวเทียม และ สำนักอุทยำนฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยำนฯ
3) รำยกำร งบเจรจำธุรกิจ (สำนักยุทธศำสตร์)
4) รำยกำร งบวิจัยและพัฒนำ (ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร/GISTDA Academy)
5) รำยกำร ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงำน (สำนักบริหำรกลำง) ยกเว้น สำนักปฏิบัติกำรดำวเทียม และ
สำนักอุทยำนฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยำนฯ
6) รำยกำร ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง (สำนักบริหำรกลำง) ยกเว้น สำนักปฏิบัติกำรดำวเทียม
และ สำนักอุทยำนฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยำนฯ
7) รำยกำร ค่ำเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (สำนักบริหำรกลำง)
8) รำยกำร วัสดุสำนักงำน (สำนักบริหำร) ยกเว้น สำนักปฏิบัติกำรดำวเทียม และ สำนักอุทยำนฯ ให้ตั้ง
ที่ สำนักอุทยำนฯ
9) รำยกำร วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส ำนักบริหำรกลำง) ยกเว้น ส ำนักปฏิบัติกำรดำวเทียม และ
สำนักอุทยำนฯ ให้ตั้งที่ สำนักอุทยำนฯ
10) รำยกำร วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักบริหำรกลำง) ยกเว้น สำนักปฏิบัติกำรดำวเทียม และ สำนักอุทยำนฯ
ให้ตั้งที่ สำนักอุทยำนฯ
11) รำยกำร ค่ำจ้ำงเหมำด้ำนทำควำมสะอำด , ด้ำนรักษำควำมปลอดภัยอำคำร สถำนที่ (สำนักบริหำร
กลำง และ สำนักอุทยำนฯ)
12) รำยกำร ค่ำจ้ำงเหมำด้ำนกำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบและเครือข่ำยต่ำง ๆ (สำนัก
บริหำรกลำง และ สำนักอุทยำนฯ)

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559
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