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เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2555 – 2564) ไดตระหนักถึงความ
สําคัญตอการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศ 
โดยมเีปาหมายเพิม่การลงทนุวจิยัและพัฒนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรอยละ 
1 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จี
ดีพี) ภายในป 2559 และใหไดรอยละ 2 
ของจีดีพีภายในป 2564  พรอมๆ กับการ
เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 
(เทียบเทาการทํางานเต็มเวลา) ใหเปน 15 
คนตอจาํนวนประชากร 10,000 คน และปรบั
สัดสวนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเปน 30 : 70

ในการผลักดันใหบรรลุเปาหมายขาง
ตน ประเทศไทยจําเปนตองใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการ
พัฒนาประเทศท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของภาคผลิตและบริการ ในอดีตท่ีผานมา 
ประเทศไทยพ่ึงพาการใชปจจัยการผลิตและ
แรงงานราคาถูก อีกทั้งนําเขาเคร่ืองจักร
และเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนจํานวน
มาก โดยขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของตนเอง จากสภาพดังกลาว 
ทําใหประเทศไทยไมสามารถหลุดพนจาก
กับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle-
income trap) ได โจทยทาทายจึงอยูที่วา 
ทําอยางไรประเทศไทยจะมีความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงขึ้น 
ภาคผลิตและบริการสามารถใชประโยชน
จากโครงสรางพืน้ฐานดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของภาครัฐ รวมทั้งใชประโยชน
จากบคุลากรวจิยัและพฒันาภาครัฐไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สาํหรบัภาครฐั การจดัสรรทรัพยากร
ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
วทน. ถือเปนความทาทายอยางยิ่งและ
การกระจายการจัดสรรงบประมาณดาน 
วทน .ไปแตละภาคสวนอยางเพียงพอ 
นอกจากนี้การจัดทําขอมูลงบประมาณ 
วทน. มีความสําคัญตอการกําหนดทิศทาง 
การวางแผน การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานพัฒนา วทน. ของประเทศ  
ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.) จึงดําเนินการจัดทําและ
วิเคราะหขอมูลการจัดสรรงบประมาณ 

วทน. ปงบประมาณ 2551-2556 ซึ่งผล
การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหพบวา ใน
ปงบประมาณ 2556 ภาครัฐมีการจัดสรร
งบประมาณดาน วทน. 75,926 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 3 ของงบประมาณรวมของ
ประเทศ และเปนสัดสวนคงที่ตลอดชวง
ป 2551-2556  หากจําแนกงบประมาณ 
วทน. ตามคําจํากัดความขององคการการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาต ิ(United Nations Education-
al, Scientifi c, and Cultural Organization: 
UNESCO) และองคการเพ่ือความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation 
for Economic Co-operation and Develop-
ment: OECD)  ซึ่งแบงลักษณะของกิจกรรม 
วทน. เปน 4 ดาน ไดแก กิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา (Research & Development: 
R&D) กิจกรรมการศึกษาและฝกอบรมดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientifi c & 
Technological Education & Training: 
STET) กิจกรรมการบริการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (Scientifi c & Technologi-
cal Services: STS) และกิจกรรมนวัตกรรม 
(Innovation) พบวา งบประมาณ วทน. มี
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การจัดสรรไปท่ีกิจกรรมการศึกษาและฝก
อบรม รอยละ 53 โดยเนนโครงการดานการ
ศึกษาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ การแพทย 
และสาธารณสุข ในขณะท่ีกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา ซึ่งเปนกิจกรรมที่สรางความรู
และขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณคอนขางจํากัดอยูที่ รอยละ 23 
โดยมุงเนนไปท่ีการวจิยัดานการบริการรักษา
พยาบาลและสงเสริมสุขภาพ และการวิจัย
ดานยุทโธปกรณและเทคโนโลยีการปองกัน
ประเทศ มากกวาการยกระดบัผลติภาพภาค
อุตสาหกรรม

 เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
วทน. ตามยุทธศาสตรของนโยบายและแผน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง
ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) พบวา
มีขอสังเกตดังนี้ 

ยทุธศาสตรที ่1 การพฒันาความเขมแขง็ของ
สังคม ชุมชน และทองถิ่นดวย วทน.

งบประมาณการลงทุนภาครัฐมีมูลคา 
13,410 ลานบาท โดยสวนใหญมุงเนน
การเสริมสรางสุขภาพและความปลอดภัย
ในชุมชน แตงบประมาณท่ีจัดสรรสําหรับ
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ไมวา
จะเปนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ภาคเกษตรระดับชุมชน หรือการควบคุม
คณุภาพผลิตภัณฑและบรกิารของชุมชน รวม
ถึงการสรางชองทางการตลาดและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสระดับชุมชน ยังมีคอนขาง
จํากัด

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความยดืหยุนและนวตักรรมในภาคเกษตร ผลติ
และบริการดวย วทน. 

งบประมาณการลงทุนภาครัฐมีมูลคา 
3,526 ลานบาท งบประมาณ วทน. ที่ถูก
จัดสรรมาเพ่ือขับเคลื่อนการเพ่ิมผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมผลิตและบริการ และ
การพัฒนาชองทางการตลาดเพื่อรองรับ
สินคาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นยังมี
สัดสวนคอนขางนอย

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง
ดานพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศดวย วทน.

งบประมาณการลงทุนภาครัฐมีมูลคา 
922 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเฉพาะในโครงการ
ดานการลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีจะมี
ผลตอสุขภาพ ซึ่งสวนทางกับงบประมาณ 
วทน. ที่รองรับการบริหารจัดการทรัพยากร 
และพัฒนาระบบเตือนภัยเพ่ือลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ทั้งดานความเส่ือมโทรมของ
ดิน น้ําแลง อุทกภัย วาตภัย ซึ่งจะสงผล
ทั้งระดับภาคเกษตรและระดับภาคการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ยังมี
งบประมาณคอนขางต่ํา

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ทุนมนุษยของประเทศดาน วทน.

งบประมาณการลงทุนภาครัฐมีมูลคา 
44,590 ลานบาท แมงบประมาณที่จัดสรร
สําหรับการผลิตกําลังคนในระบบจะสูงและ
ยังเพ่ิมข้ึน แตการลงทุนสําหรับการพัฒนา
สมรรถภาพและทักษะของแรงงาน ยังได
รับการจัดสรรงบประมาณไมมากนักและ
ยังมีแนวโนมลดลง ทําใหควรพิจารณาตอ
ไปวา แมจะมีการสรางอุปทานแรงงาน
จํานวนมาก แตบทบาทของภาครัฐในการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรง
ตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมยังมี
จํากัด หากประเทศไทยจะมุงเนนการพฒันา
ประเทศโดยใหความสําคัญกับวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เราจะมีแรงงาน
ทักษะเพียงพอเพื่อรองรับการปรับตัวของ
ภาคธุรกิจหรือไม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยเอื้อ
ในการพัฒนา วทน.

งบประมาณการลงทุนภาครัฐมีมูลคา 
13,747 ลานบาท งบประมาณดาน วทน. 
ที่ไดรับการจัดสรรสําหรับประเด็นนี้ยังมุง
เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก 
แตสวนใหญจะเปนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานประเภท Basic infrastructure 

เชน การพัฒนาเทคโนโลยีดานยุทโธปกรณ
เพื่อเสริมสรางความม่ันคงดานการปองกัน
ประเทศ

จากผลการวิเคราะห สรุปไดวา การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหแข็งแกรงดวย วทน. 
โดยเฉพาะการเรงผลักดันขีดความสามารถ
ในการแขงขันของไทยใหมีความไดเปรียบ
ภายใตแรงกดดนัของการรวมกลุมประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนนัน้ ภาครัฐจะยึดโครงสราง
การจัดสรรงบประมาณ วทน . แบบเดิม
ไมไดอีกตอไป แตจําเปนตองมุงเนนให
เกิดแรงขับเคลื่อนขีดความสามารถในการ
แขงขันต้ังแตระดับชุมชน ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ ไปจนถึงการพัฒนา
ดานการตลาดเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
ณ เวลาน้ีประเทศไทยจําเปนตองปรบัเปลีย่น
โครงสรางการจัดสรรงบประมาณภาครัฐ
ขนานใหญ โดยเพิ่มการลงทุนในโครงการ
ดาน วทน. ที่ภาครัฐสามารถทํางานรวมกับ
เอกชนอยางใกลชิด เชน การรวมกับภาค
อุตสาหกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพ
กําลังคนมากกวาเพียงแตมุงเนนการผลิต
บุคลากรในระบบจํานวนมากแตขาดทักษะ
ที่ เ พียงพอ รวมถึงภาครัฐควรอุดหนุน
งบประมาณ วทน. แกหนวยงานท่ีมีบทบาท
หลักในการขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจ อาทิ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย 
เพื่อสงเสริมใหการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระดับตนน้ํ า ไดมีชองทา
งออกสูตลาดและสามารถขยายการผลิต
ระดับอุตสาหกรรมได เปนตน นอกจากนี้
ภาครัฐยังจําเปนตองเพ่ิมงบประมาณ วทน. 
ในดานอื่นๆ เพื่อสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกใหภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทนํา
ในการขับเคลื่อนประเทศดวย วทน. อันจะ
สงผลใหไทยสามารถหลุดพนจากการเปน
ประเทศรายไดปานกลางไปสูความม่ังค่ังได
อยางย่ังยืนตอไป
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งบประมาณรวม

งบประมาณที่ไมใช วทน.

รูปที่ 1 โครงสรางงบประมาณภาครัฐ ป 2551-2556

4
ปรับกระบวนทรรศน การจัดสรรงบประมาณ วทน.



จากโครงสรางการจัดสรรงบประมาณภาครัฐป 2551-2556 จะเห็นไดวางบประมาณ
รายจายประจาํป ตามพ.ร.บ.กวารอยละ 95 เปนงบประมาณดานบุคลากร งบดําเนินงานและ
งบประมาณที่ไมใชดาน วทน. ในขณะที่งบประมาณดาน วทน.มีสัดสวนประมาณรอยละ 3 
โดยโครงสรางการจัดสรรงบประมาณดังกลาวคอนขางคงที่ในแตละป 

เมื่อพิจารณาเฉพาะงบประมาณป 2556 มูลคา 2.4 ลานลานบาท จําแนกเปน งบ
บุคลากรและงบดําเนินงาน 1,518,614.7 ลานบาท (รอยละ 63.3) งบประมาณท่ีไมใช 
วทน. 805,459.6 ลานบาท (รอยละ 33.6) และเปนงบประมาณ วทน. 75,925.7 ลานบาท 
(รอยละ 3.1)

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณภาครัฐ ป 2552-2556

งบบุคลากรและงบดำเนินงาน

งบประมาณ วทน.

งบประมาณที่ไมใช วทน.
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52%

22%
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รูปที่ 3 สัดสวนงบประมาณ วทน. 
แยกตามประเภทกิจกรรม วทน. 
ตามนิยามของ UNESCO และ OECD

26%

23%
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เมื่อนํางบประมาณ วทน. มาจําแนกตามประเภทกิจกรรม จะเห็นไดวาสัดสวนการ
จัดสรรงบประมาณในแตละกิจกรรมคอนขางคงท่ีตอเนื่องทุกป โดยกิจกรรมที่ไดรับงบ
ประมาณจัดสรรมากที่สุดคือ การศึกษาและฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
สัดสวนงบประมาณโดยเฉลี่ยรอยละ 50 

รองลงมาไดแก การวิจัยและพัฒนา (ประมาณรอยละ 25) การบริการทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(ประมาณรอยละ 23) สวนกิจกรรมดานนวัตกรรมยังไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจํากัด โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 1-2 ของงบประมาณดาน วทน.ตอป

การศึกษาและ
ฝกอบรม
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี 

stet

4.3%  กระทรวงสาธารณสุข 

2.54% กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

42.4% กระทรวงศึกษาธิการ  

R&D
การวิจัยและพัฒนา

14.4% กระทรวงศึกษาธิการ 

3.9% กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.9% กระทรวงสาธารณสุข
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inno
นวัตกรรม

7.3% กระทรวงศึกษาธิการ 

4.9% กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

4.2% กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การบริการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

sts

1.1% กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0.7% สำ นักนายกรัฐมนตรี

กรรม
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ภายใตแนวคิด “สรางสมดุลทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ” ของนโยบายและแผน วทน. 
แหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2556) ที่มุงเนนสรางสังคมคุณภาพควบคูเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพ ผาน 5 ยุทธศาสตรสําคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุน 
และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการดวย วทน.

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน และทองถิ่นดวย วทน.

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของประเทศดวย วทน.

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ทุนมนุษยของประเทศดาน วทน.

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ปจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน.
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• ป 2556 งบประมาณจดัสรรมแีนวโนมกระจกุตัว
สูงในยุทธศาสตรดานทุนมนุษย ซึ่งมีสัดสวนสูง
กวางบประมาณดานอืน่ๆ มาก โดยสวนใหญเปน
โครงการดานการผลติบุคลากรสาขาวทิยาศาสตร
สุขภาพ สาธารณสุข และการแพทยซึ่งเนน
การแพทยชนบท

• งบประมาณดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ยังมี
สัดสวนต่ํามาก โดยระหวางป 2551-2556 มี
สัดสวนเฉลี่ยเพียงรอยละ 2.03 ของงบประมาณ
จัดสรรดาน วทน. ทั้งหมด 

• สวนงบประมาณ  วทน .  ที่ จัดสรรเ พ่ิม ขีด
ความสามารถทางการแขงขันในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ก็ยังคงมีสัดสวนตํ่า 
โดยมีสัดสวนเฉลี่ยเพียงรอยละ 5.9

การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ

วิส
ัยท

ัศน


ภูมิรัฐศาสตรและ
กระแสประชาคมใหม

รูปที่ 4 ยุทธศาสตรของนโยบายและแผน วทน. แหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)

‘นวัตกรรมเขียว’

เกษตร ผลิต และบริการ
สังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

ทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยเอ้ือ

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม

ยุท
ธศ

าส
ตร



ยุท
ธศ

าส
ตร



1 2 3

4 5

ขอสังเกต
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รูปที่ 5 โครงสรางการจัดสรรงบประมาณ วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร ป 2551-2556

 

2551 2552 2553 2554 2555 2556
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50,000

0

ลานบาท

ยุทธศาสตรที่ 2 
ผลิตภาพรายสาขา
ยุทธศาสตรที่ 3 
พลังงาน สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 
ทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 5 
โครงสรางพื้นฐานดาน วทน.

ยุทธศาสตรที่ 1 
สังคมชุมชน

รูปที่ 6 โครงสรางการจัดสรรงบประมาณ วทน. แตละยุทธศาสตรจำแนกตามรายภูมิภาค ป 2556

           

     

ยุทธศาสตรที่
1

ยุทธศาสตรที่
3

ยุทธศาสตรที่
4

ยุทธศาสตรที่
5

ยุทธศาสตรที่
2

13,140 ลานบาท 3,526 ลานบาท 922 ลานบาท 44,590 ลานบาท 13,747 ลานบาท
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ทุนมนุษยของประเทศดาน วทน. 44,590 
ลานบาท

• Function-based ไดรับงบประมาณ
รอยละ 60 ในยุทธศาสตรนี้ 

• Area-based จะเนนไปยังภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการ
ที่ ไดรับงบประมาณสูงสวนใหญเปน
โครงการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุนการ
พฒันาโครงสรางพืน้ฐานและปจจัยเอือ้ในการพัฒนา 
วทน. ของประเทศ 13,747 ลานบาท 

• ในสวน Function-based ไดรับงบประมาณ
รอยละ 94 โดยมีโครงการขนาดใหญ อาทิ 
โครงการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โครงการ
ใหบริการผลงานการวิจัยและพัฒนาในเชิง
วิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ
ดานยุทโธปกรณ เทคโนโลยีปองกันประเทศ 
และถายทอดองคความรูเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ โครงการระบบทดสอบมาตรฐาน
การศึกษา 

• ในสวน Area-based โครงการท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณสูง อาทิ โครงการให
บริการผลงานเชิงวิชาการดานดาราศาสตร
ในภาคเหนือ

เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในมิติรายพ้ืนที่ (รูปที่ 6) พบวา สัดสวนการ
จัดสรรงบประมาณจะกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ซึ่งมีลักษณะเปนการดําเนินงานตาม
พันธกิจของแตละกระทรวง (Function-based) มากกวากระจายงบประมาณในรายภูมิภาค 
(Area-based)
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน และทองถิ่นดวย วทน. 
13,410 ลานบาท 

• ในสวน Function-based ไดรับงบ
ประมาณรอยละ 79 โดยโครงการท่ี
ไดรับงบประมาณสูง ไดแก โครงการ
ดานการใหบริการรักษาพยาบาลและ
สงเสรมิสขุภาพเพือ่การศกึษาและวจิยั 
โครงการสนบัสนุนใหเดก็ เยาวชน และ
ประชาชน ไดรบัการสงเสรมิและพัฒนา
ดานนันทนาการและวิทยาศาสตร
การกีฬา 

• สําหรับ Area-based ภาคเหนือ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณคอนขางมาก
โดยมีโครงการ อาทิ โครงการดาน
การใหบริการรักษาพยาบาลและสง
เสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย 
โครงการการพัฒนาองคความรูดาน
สุขภาพ เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความยดืหยุน และนวตักรรมในภาคเกษตร 
ผลิตและบริการดวย วทน. 3,526 ลานบาท 

• ในสวน Function-based ไดรับ
งบประมาณรอยละ 98 โครงการ
สําคัญไดแก โครงการกํากับดูแล
และถ ายทอดเทคโนโล ยี ให แก
สถานประกอบการเอกชน โครงการ
เพ่ิมศักยภาพการฉายรังสีผลิตผล
การเกษตรเพ่ือการสงออกดวยเคร่ือง
เรงอนุภาค 

• สําหรับ Area-based จะเนนไปที่
ภ าค ใต  ภาคตะวันออก  และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับ
งบประมาณคอนขางสูง โครงการ
ขนาดใหญ อาทิ โครงการพัฒนา
สินคาเกษตรใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน โครงการการพัฒนาการ
วิ จั ย ด า น พื ช แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
การเกษตร เปนตน

ยทุธศาสตรที ่3 การเสรมิสรางความม่ันคง
ดานพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ของประเทศดวย วทน. 922 ลานบาท  

• ในสวน Function-based ไดรับ
งบประมาณรอยละ 77 โดยมี
โครงการสําคัญไดแก โครงการ
ฐานความรูและเทคโนโลยีดาน
การจัดการทรัพยากรน้ํ าและ
การเกษตร โครงการการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี 

• สําหรับ Area-based ภาคเหนือ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณคอน
ขางสูง เชน โครงการการอนุรักษ 
ศึกษา วิจัยและใหบริการความรู
ทางดานพฤกษศาสตรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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รูปที่ 7 โครงสรางการจัดสรรงบประมาณ วทน. 
จำแนกรายหนวยงานระดับกระทรวงของแตละยุทธศาสตร ป 2556

ยุทธศาสตรที่
1

ยุทธศาสตรที่
3

ยุทธศาสตรที่
4

ยุทธศาสตรที่
5

ยุทธศาสตรที่
2

13,140 ลานบาท 3,526 ลานบาท 922 ลานบาท 44,590 ลานบาท 13,747 ลานบาท

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย
ของประเทศดาน วทน. 44,590 ลานบาท 

หนวยงานดําเนินการที่ไดรับงบประมาณสูงสุด 3 ลําดับ
แรก ประกอบดวย 

• กระทรวงศึกษาธิการ สวนใหญเปนโครงการใน
ลักษณะสรางผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ โครงการ
การถายทอดผลงานวจิยัและพฒันา และถายทอด
องคความรูจากมหาวิทยาลัย ที่กระจายอยูตาม
มหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาค 

• กระทรวงสาธารณสขุ สวนใหญเปนโครงการผลิต
แพทยเพื่อชาวชนบท 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนใหญ
เปนโครงการสนับสนนุนกัเรยีนทนุรฐับาลทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโครงการการใช
ประโยชนแสงซินโครตรอน เปนตน

ยทุธศาสตรที ่5 การสงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และปจจัยเอ้ือในการพัฒนา วทน. ของประเทศ มีงบประมาณ วทน. 
13,747 ลานบาท 
 

หนวยงานดําเนินการที่ไดรับงบสูงสุด 3 ลําดับแรก ประกอบดวย 
• กระทรวงศึกษาธิการ เชน โครงการผลงานการใหบริการวิชาการ 

เปนของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน โครงการการวิจัย

และพัฒนาและโครงการการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี  

• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน โครงการ
สาํมะโนการเกษตร และอุตสาหกรรม โครงการการบริหารจัดการ
ขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

จากรูปที่ 7 งบประมาณ วทน. ในป 2556 ของแตละยุทธศาสตรสามารถพิจารณาในระดับหนวยงานดําเนินการหลักๆ ตาม
ลําดับงบประมาณของยุทธศาสตรจากมากไปนอย ไดดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน และทองถิ่นดวย วทน. มี
งบประมาณ วทน. 13,410.3 ลานบาท 

หนวยงานดําเนินการท่ีไดรับงบสูงสุด 3 
ลําดับแรก ประกอบดวย 

• กระทรวงศึกษาธิการ เชน โครงการ
ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย ของมหาวิทยาลัยตางๆ 
ในภูมิภาค 

• กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา เชน 
โครงการสงเสริม เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดรับการพัฒนาดานกีฬา 
นันทนาการและวิทยาศาสตรการ
กีฬา ของ กรมพลศึกษา 

• กระทรวงสาธารณสุข โครงการองค
ความรูดานสุขภาพไดรับการศึกษา 
วจิยัและถายทอด ของกรมการแพทย 
เปนตน

ยุทธศาสตรที่  2 การเพิ่มขีดความ
สามารถ ความยดืหยุน และนวตักรรมใน
ภาคเกษตร ผลิตและบริการดวย วทน. 
มีงบประมาณ วทน. 3,526 ลานบาท 

หนวยงานดาํเนนิการท่ีไดรบังบสูงสดุ 3 
ลําดับแรก ประกอบดวย 

• กระทรวง วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เชน โครงการดาน
การวิจัยและพัฒนา

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน 
โครงการ สินคาเกษตรมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน ของกรมปศุสัตว   

• กระทรวงอุตสาหกรรม เชน 
โครงการ การกํากับดูแลและ
ถ า ยทอด เทค โน โ ล ยี สถ าน
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความ
มั่นคงดานพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมของประเทศดวย วทน. มีงบ
ประมาณ วทน. 922 ลานบาท 

หนวยงานดําเนินการท่ีไดรับงบสูงสุด 3 
ลําดับแรก ประกอบดวย 

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน โครงการ
การอนุรักษ ศึกษา วิจัยและ
ใ ห บ ริ ก า ร ค ว า ม รู ท า ง ด า น
พฤกษศาสตรและความหลาก
หลายทางชีวภาพ ขององคการสวน
พฤกษศาสตร โครงการการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรณี ของกรม
ทรัพยากรธรณี เปนตน

• กระทรว ง วิ ท ย าศ าสตร แ ล ะ
เทคโนโลย ีเชน โครงการฐานความ
รูและเทคโนโลยีดานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร

• กระทรวงพลังงาน เชน โครงการสง
เสรมิและบรหิารจัดการการสาํรอง
และผลิตปโตรเลียม
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สําหรับการลงทุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตาม
นโยบายและแผน วทน. แหงชาติ จําแนกรายกลยุทธในป 2556 (ตารางที่ 1) 
แสดงใหเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณจัดสรรในป 2556 เทียบ
กับป 2555 และสัดสวนของงบประมาณจัดสรรเทียบกับงบประมาณรวม 

หากพิจารณาจากตารางดังกลาวสะทอนใหเหน็วา งบประมาณ วทน. ตาม
กรอบการจัดสรรป 2556 มลูคา 75,926 ลานบาท ลำ ดบัท่ี 1 จะมุงสนองตอบ
กลยทุธที ่4.1 เรือ่ง การบรูณาการการพฒันาและผลิตกําลังคนดาน วทน. ของ
ประเทศ โดยไดรบังบประมาณจดัสรรสงูถึง 38,734 ลานบาท (คดิเปนสัดสวน
รอยละ 51.0 ของงบประมาณจัดสรรดาน วทน.) สวนมากเปนโครงการสราง
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลำ ดับที่ 2 มุงตอบสนองกลยุทธที่ 1.1 เพื่อการสรางเสริมสุขภาพและ
สุขภาวะของประชาชน โดยไดรับงบประมาณ 12,028 ลานบาท (คิดเปน
สดัสวนรอยละ 15.8 ของงบประมาณจดัสรรดาน วทน.) สวนมากเปนโครงการ
ใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย โครงการ
สนบัสนนุใหเดก็ เยาวชน และประชาชนไดรบัการสงเสริมและพฒันาดานกฬีา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา เปนตน 

ลำ ดับที่ 3 มุงตอบสนองกลยุทธที่ 5.3 เรื่อง การสรางความเขมแข็ง
โครงสรางพื้นฐาน วทน. โดยไดรับงบประมาณ 9,387 ลานบาท (คิดเปน
สดัสวนรอยละ12.4 ของงบประมาณจัดสรรดาน วทน.) สวนมากเปนโครงการ
การใหบรกิารเชงิวชิาการของมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ โครงการวิจยัและพฒันา
ดานยุทโธปกรณ เทคโนโลยีปองกันประเทศ
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อันดับ 2 
การสรางเสริม
สุขภาพและสุข
ภาวะประชาชน

อันดับ 1 
การบูรณาการ

การพัฒนาและผลิต
กําลังคน

อันดับ 3 
การสรางความเขมแข็ง
โครงสรางพื้นฐาน วทน.
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ตารางที่ 1 งบประมาณจัดสรรรายกลยุทธ ป 2555 - 2556

หมายเหตุ:  ไมมีงบที่เกี่ยวของกับกลยุทธที่ 5.1 การสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน. เพราะมาตรการนี้สวนใหญเปนการใหสิทธิพิเศษ

  ทางภาษีซึ่งจะไมอยูในรายจายของภาครัฐ

ที่มา:   สํานักงบประมาณ, ประมวลโดย สวทน.

กลยุทธตามนโยบายและแผน วทน. แหงชาติ 
งบประมาณจัดสรร 

(ลานบาท)
เปลี่ยนแปลง
ป 56/55

สัดสวน
ป 56

2555 2556 (%) (%)

กลยุทธที่ 1.1 วทน. เพื่อการสรางเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน 11,900 12,028 1.1 15.8

กลยุทธที่ 1.2 วทน. เพื่อการสรางเสริมสังคมฐานความรู 306 518 69.2 0.7

กลยุทธที่ 1.3 วทน. เพื่อสนับสนุนการสรางเสริมขีดความสามารถของทองถิ่นและ
ชุมชน

59 41 -30.8 0.1

กลยุทธที่ 1.4 วทน. เพื่อสนับสนุนภูมิคุมกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต
ของทองถิ่นและชุมชน

359 554 54.5 0.7

กลยุทธที่ 2.1 และ 2.2 วทน. เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ผลิตภาพ และมูลคาเพิ่มรายสาขา

3,913 3,526 -9.9 4.6

กลยุทธที่ 3.1 วทน. เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

371 100 -73.1 0.1

กลยุทธที่ 3.2 การสงเสริมการพัฒนาและใชประโยชนจาก วทน. เพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

239 264 10.4 0.3

กลยุทธที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการพัฒนา

543 436 -19.7 0.6

กลยุทธที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ําของประเทศ 225 123 -45.3 0.2

กลยุทธที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกําลังคนดาน วทน. ของประเทศ 33,654 38,734 15.1 51.0

กลยุทธที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ 
องคความรูกําลังคน วทน.

3,020 2,891 -4.3 3.8

กลยุทธที่ 4.3 การสรางแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรดาน วทน. ใหมีมวลวิกฤตและมี
เสนทางอาชีพฯ

2,484 2,965 19.4 3.9

กลยุทธที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน. 89 78 -11.4 0.1

กลยุทธที่ 5.3 การสรางความเขมแข็งโครงสรางพื้นฐาน วทน. 7,773 9,387 20.8 12.4

กลยุทธที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใหเอื้อตอ
การพัฒนา วทน.

83 107 30.0 0.1

กลยุทธที่ 5.5 การบริหารจัดการการดําเนินงานพัฒนา วทน. 2,663 4,173 56.7 5.5

งบประมาณจัดสรรดาน วทน. รวมทั้งหมด 67,678 75,926 12.2 100

12,028

38,734

9,387
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% การเปลี่ยนแปลง 56/55

% สัดสวนตองบประมาณ วทน. ป 56 ทั้งหมด 

รูปที่ 8 โครงสรางงบประมาณ วทน. จำแนกรายกลยุทธตามแผน วทน. ป 56

-60 -40 -20 20 40 60-80

-60 -40 -20 0 20 40 60-80

%

%

0

กลยุทธท่ีมีขอจำกัดดานงบประมาณ

เมื่อพิจารณาโครงสรางการระจายตัวของงบประมาณจัดสรรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (รูปที่ 8) พบวา กิจกรรมตามกลยุทธที่มีขอจํากัดดานงบประมาณ 
ซึ่งไดรับงบประมาณจัดสรรในสัดสวนท่ีต่ําและยังไดรับลดลงอีกในป 2556 สวนใหญเปน
กจิกรรมตามกลยทุธทีเ่กีย่วของกับการสรางขีดความสามารถในการแขงขนัทางเศรษฐกิจเกือบ
ทั้งสิ้น ไดแก กิจกรรมตามกลยุทธที่ 1.3 เกี่ยวกับการปรับเพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่น
และชุมชน กิจกรรมตามกลยุทธที่ 2.1 และ 2.2 เกี่ยวกับยกระดับผลิตภาพและมูลคาเพิ่ม
รายสาขาและกิจกรรมตามกลยุทธ 5.2 เกี่ยวกับการพัฒนาตลาด วทน. นอกจากนั้นพบวา
กจิกรรมทีเ่กีย่วของกับการนาํความรู วทน. ไปสนับสนนุการบรกิารจัดการทรพัยากร (กลยุทธ
ที่ 3.4 การบริหารจัดการน้ํา และกลยุทธที่ 3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
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ในป 2556 งบประมาณจัดสรรดาน วทน. เพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 เมื่อเทียบกับที่ลดลง

รอยละ 7.6 ในป 2555 การกระจายตัวของงบประมาณของทั้ง 2 ปขางตน อยูในระดับ
ใกลเคียงกัน ทั้งดานกิจกรรม หรือดานยุทธศาสตร  ซึ่งกิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณสูงคือ
กิจกรรมดานการศึกษาและฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สอดรับกบัการกระจายตัวของงบประมาณในดานยุทธศาสตรทีเ่นนเพ่ิมความสามารถ
ดานทุนมนุษยในสัดสวนสูง โดยเฉพาะการผลิตกําลังคนดานการแพทย ซึ่งสวนทางกับ
กิจกรรมดานวิจัยและพัฒนาท่ีมีสัดสวนลดลง แตยังคงพุงเปาไปท่ีการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพเปนหลัก 

เม่ือมองในระดับ กลยุทธ  จะสะทอนใหเห็นดานการกระจายตัวเชิงโครงสราง และ
การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณในป 2556  ที่นโยบายของภาครัฐยังคงสนับสนุนความ
แข็งแกรงดานการผลิตกําลังคน ซึ่งไดรับงบประมาณเกินครึ่งของงบ วทน. ทั้งหมด ทั้งยังมี
อัตราเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 15  สวนกลยุทธระดับชุมชนที่มุงสงเสริมดานสุขภาพและสุขภาวะ
ของประชาชนอยูในสัดสวนรอยละ 16 

นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐในป 2556 ยังรวมถึงกลยุทธการสรางความเขมแข็งของ
โครงสรางพ้ืนฐานดาน วทน. ที่เพิ่มข้ึนสูงกวารอยละ 20 ทําใหสัดสวนของงบประมาณใน
กลยุทธนี้สูงกวารอยละ 12 ในป 2556 แตทั้งน้ีโครงการดานโครงสรางพื้นฐานดังกลาว
จะเนนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดานยุทโธปกรณและเสริมความม่ันคงดานการปองกันของ
ประเทศเปนสวนใหญ (ตารางที่ 1)

สมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา) และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเพิ่มขีดความ
สามารถทางวิชาชีพ ทักษะและองคความรูดาน วทน. (กลุยุทธที่ 4.2) ก็เปนกิจกรรมที่ไดรับ
งบประมาณไมมากนักและถูกปรับลดงบประมาณลงเชนเดียวกัน 

สําหรับกิจกรรมดาน วทน. ที่ไดรับงบประมาณมากและยังไดรับเพ่ิมขึ้นในป 2556 
(รูปที่ 8) ไดแกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตกําลังคนดาน วทน.(กลยุทธที่ 4.1) การสราง
เสนทางอาชีพ (กลยุทธที่ 4.3) การสรางเสริมสุขภาพ (กลยุทธที่ 1.1) การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน วทน. (กลยุทธที่ 4.3) และการบริหารและพัฒนา วทน.(กลยุทธที่ 5.5) โดยสวน
ใหญกิจกรรมเหลาน้ีเปนกิจกรรม วทน.ที่มุงตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐานดานการศึกษา 
สาธารณสุข และการพัฒนาสังคม เปนสําคัญ
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จากการวิเคราะหโครงสรางและการ
เพิ่มขึ้นของงบประมาณจัดสรรโดยเฉพาะ
ในระดบัรายกลยุทธ ในภาพรวมงบประมาณ
จัดสรรของภาครัฐสวนใหญ ยังอยูในเร่ือง
ความจําเปนพ้ืนฐานดานสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

การเตรียมพรอมเ ร่ืองการเสริม
สรางความแข็งแกรงเร่ิมตั้งแตการพัฒนา
สมรรถภาพ ทักษะและความรู ตลอดจน
การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ตั้งแตระดับชุมชน เชน ภูมิปญญาชาวบาน 
เพิ่มปราชญชาวบาน สรางชุมชนนวัตกรรม
ใหมๆ ใหกระจายเต็มพ้ืนท่ีอยางกวางขวาง 
เพ่ือรองรับการยกระดับประสิทธิภาพและ
มลูคาเพ่ิมของภาคเกษตร อตุสาหกรรม และ
บริการใหแข็งแกรงเพื่อพรอมจะแขงขันใน
เวทีอาเซียนตอไป 

พรอมกันน้ันการพัฒนาตลาดที่จะ
รองรบัสินคาและบรกิารท่ีใช วทน. ในการขบั
เคลือ่น จาํเปนตองไดรบัการสนับสนุนและงบ
ประมาณจากหนวยงานหลักๆ ที่เก่ียวของ 

ไมวาจะเปนกระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงพาณิชย 

เห็นไดจากตารางท่ี 2 ซึ่งแสดงงบ
ประมาณจัดสรรในกลยุทธที่เกี่ยวของกับ
ดานขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจที่ยังไดรับงบจัดสรรนอยและ
ลดลงในป 2556

ผลการวิ เคราะหที่สะทอนใหเห็น
ชองวาง (Gap Analysis) จากโครงสราง
ของงบประมาณท่ีเปนอยู ซึ่งภาครัฐควร
ปรับโครงสรางในการจัดสรรงบประมาณ
ดาน วทน. โดยมุงเนนพัฒนาการเพิ่มความ
สามารถ ที่ครอบคลุมดานกําลังคน ชุมชน 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ดานอุตสาหกรรม
รายสาขา รวมถึงดานตลาดท่ีเขามารองรับ
สินคาและบริการที่ใช วทน. โดยเฉพาะการ
เพ่ิมงบประมาณในโครงการที่ภาครัฐจับมือ
กับภาคเอกชน เพ่ือรวมกันขับเคล่ือนความ
สามารถในการแขงขัน พรอมกับสนับสนุน
การพัฒนาโครงการ วทน. ผานหนวยงานที่
เก่ียวของโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม

ในการผลักดันผลิตภาพการผลิตดวย วทน.   
กระทรวงพาณิชยดานการเพ่ิมตลาดสินคา
ที่ใช วทน รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะ
เพิม่สมรรถภาพกาํลงัคนดาน วทน ใหตรงกบั
ความตองการของผูประกอบการ มากกวาจะ
เนนการผลิตดานปริมาณกําลังคนท่ียังไมมี
ฝมือมากพอ   

ซึ่งจากชองวางการลงทุนของภาครัฐ
ที่สะทอนจากขอมูลงบประมาณจัดสรรในป 
2556 ตวัอยางของโครงการใหมๆ  ทีเ่ช่ือมโยง
กบัการสนับสนนุความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกจิซ่ึงจะไดรบัการพจิารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อเขามาเติมเต็มใหเกิดความ
สมดุลท้ังดานเศรษฐกจิและสังคม เพ่ือเรงขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหหลุดพนจากกับดัก
ของประเทศรายไดระดับปานกลาง (Middle 
Income Trap) ที่คงเนนแตการใชปจจัย
การผลิตพ้ืนฐานมากกวาการใชเทคโนโลยี 
และเพื่อเตรียมความพรอมกาวสูการแขงขัน
ภายใตการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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ตารางที่ 2 หนวยงานและโครงการในกลยุทธที่ไดรับงบจัดสรรนอย 
(สวนใหญเกี่ยวของกับขีดความสามารถในการแขงขัน อางอิงตารางที่ 1)

กลยุทธตามนโยบาย
และแผน วทน. แหงชาติ หนวยงาน

สัดสวน1

ป 56

(%)

เปลี่ยนแปลง

ป 56/55

(%)

โครงการ ป 56
กิจกรรม

R&
D

ST
ET

ST
S

IN
NO

กลยุทธที่ 1.3 
วทน. เพื่อสนับสนุนการสรางเสริมขีด
ความสามารถของทองถิ่นและชุมชน

รวม 0.1 -30.8

กท.เกษตรฯ 0.1 -30.8 ขอมูล IT ดานเกษตร ●

กลยุทธที่ 2.1 และ 2.2 
วทน. เพื่อการยกระดับความสามารถ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ 
และมูลคาเพิ่มรายสาขา

รวม 4.6 -9.9

กท.อุตฯ 0.3% -21.3%
พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมดวยเทคโนฯ IT ●

กํากับดูแลและถายทอดเทคโนฯในภาคธุรกิจ ●

กท.วิทยฯ
3.6% -9.2% การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ● ● ●

0.1% -1.5% สินคาไดรับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ ●

0.2% NA เพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลผลิตเกษตร ●

กท.เกษตรฯ
0.1% -64.6% งานวิจัยดานพืชและเทคโนฯการเกษตร ●

0.1% -5.8% มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ●

0.3% 19.2% สินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐาน ●

กลยุทธที่ 3.1 
วทน. เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

รวม 0.1 -73.1

กท.ทรัพยฯ 0.1% -74.2%
เครื่องมือวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ●

เพิ่มศักยภาพการพยากรณดานน้ํา ●

กท.ICT 0.04% -69.8% การเตือนภัยพิบัติ

กลยุทธที่ 3.3 
วทน. เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการพัฒนา

รวม 0.6 -19.7

กท.ทรัพยฯ
0.5% 19.8%

การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ●

พัฒนาฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ●

วิจัยและใหความรูดานพฤกษศาสตร ●

กท.มหาดไทย 0.1% -79.8% จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา ●

กลยุทธที่ 3.4 
วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ําของประเทศ

รวม 0.2 -45.3

กท.วิทยฯ 0.2% -45.3%9 ฐานความรูและเทคโนฯดานการจัดการน้ํา ●

กลยุทธที่ 4.2 
การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความ
สามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องคความรู
กําลังคน วทน.

รวม 3.8 -4.3

กท.ศึกษาฯ 3.0% -6.5%
สงเสริมวิจัยในอุดมศึกษา ●

งานวิจัยเพื่อถายทอดความรู ●

กท.วิทยฯ
0.5% -9.3%

บริการกิจกรรมเรียนรูวิทย ●

ถายทอดความรูเทคโนฯนิวเคลียร ●

R&D เทคโนฯนิวเคลียร ●

กท.ทองเที่ยวฯ
0.3% 52.8% พัฒนาบุคลากรพลศึกษา ●

งานวิจัยสรางองคความรู ●

กลยุทธที่ 5.2 
การพัฒนาตลาด วทน.

รวม 0.1 -11.4

กท.ICT 0.1 -11.4
พัฒนาตลาดซอฟตแวรโดยสงเสริม 
SMEs ใช IT

●

หมายเหตุ:  1 สัดสวนตองบ วทน. ทั้งหมด 

  2 หลายโครงการของกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 2 ป 55 ไดแก การใหบริการดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ ไมไดรับงบตอเนื่องในป 56

ที่มา:   สํานักงบประมาณ, ประมวลโดย สวทน.
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ตัวอยางโครงการใหมๆ ที่นาจะริเริ่มในกลยุทธที่เกี่ยวโยง
กับดานขีดความสามารถในการแขงขัน 

1 ขีดความสามารถชุมชน
- เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุดวย วทน.
- สงเสริมการใชภูมิปญญาในการเพิ่มผมผลิตการเกษตร
- พัฒนาองคความรูดานทิศทางตลาดใหเกษตรกร
- เพิ่มชุมชนนวัตกรรมใหมๆ ใหแพรหลาย
- สงเสริมผูนําทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนดวย วทน.
- สงเสริมการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น

2 เพิ่มผลิตภาพและมูลคาเพิ่มรายสาขา
- สงเสริมการรวมกลุมเครือขายเพื่อบริหารจัดการ Supply Chain 
- สงเสริมการใช วทน. เพื่อพัฒนา New Products สําหรับตลาดใหมและ Niche 
Market
- โปรแกรมเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร + เทคโนโลยีใหม แก SMEs
- สงเสริมเทคโนโลยีการออกแบบทั้ง Product Design และ Process Design
- สงเสริมการวิจัยดาน Food Logistics และเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเก็บรักษาอาหาร

3 ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
- พัฒนาแบบจําลองพยากรณ
สิ่งแวดลอมทุกรูปแบบ 
(ภูมิอากาศ ดิน น้ํา)
- พัฒนาระบบกระจายขาวสาร
- พยากรณสิ่งแวดลอมไปยังทุกชุมชน
อยางทั่วถึงผาน  IT

 
4 จัดการทรัพยากร
- สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรดิน  ปาไม  
น้ํา แหลงแร  และชายฝง
อยางเรงดวน
- สงเสริมชุมชนในการใชเคร่ืองมือ
ตรวจสอบติดตามการบุกรุก และ
ใชประโยชนจากทรัพยากร

5 จัดการน้ำ  
- สงเสริมระบบการจัดหาน้ํา  จัดสรรน้ํา  
และจัดการน้ํา อยางเปนระบบครบวงจร
- จัดทําแผนที่น้ําชุมชน พัฒนาระบบ
โครงขายน้ํา ในพื้นที่น้ําทวมและแลง 

6 ผลิตภาพกำ ลังคน วทน. 
- บูรณาการหลักสูตรการศึกษารวมกับ
ภาคเอกชน
- พัฒนารูปแบบการศึกษาใหมๆ: 
โรงเรียน วทน. ICT
- สงเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพรายสาขา
อุตสาหกรรม
- พัฒนาหลักสูตรอบรมในตางประเทศ
เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน แบบ  On 
the Job Training ที่ตรงกับสาขา
อุตสาหกรรม

7 การพัฒนาตลาด วทน. 
- พัฒนาชองทางตลาดสินคานวัตกรรมใหม
- สรางระบบจับคูธุรกิจออนไลน ทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาตลาดนวัตกรรม
- สงเสริมระบบประมูลงานวิจัยเพื่อนําไป
พัฒนาตอยอด
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รายนามคณะทำ งาน จัดทำ หนังสือ
ปรับกระบวนทรรศน การจัดสรรงบประมาณ วทน. 
(SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION BUDGET)

คณะที่ปรึกษา
ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ
รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา 
รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
ดร. กิติพงค พรอมวงค
รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติิ

คณะผูจัดทำ 
ดร.เพียงเพ็ญ บุตรกตัญู

นางสาวสิริพร พิทยโสภณ

นายธเนศ มหัทธนาลัย  

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร  

นายสนธิ นราเขมอนันต  

นายนนทวัฒน มะกรูดอินทร  

นางสาวสุดารัตน มณีกร   

นางสาวปณิชา วีรปญญากูลทวี  

นางสาวปนัดดา ตนจาน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
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