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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน สิงหาคม 2559
หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
ลําดับ
ที่

1

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจากวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
การสนับสนุนการ
คาใชจายในการวิจัย และ พัฒนาเทคโนโลยีของ
พัฒนาของประเทศเพื่อมุง อุตสาหกรรมไทย
ไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวา
รอยละ 1 ของรายได
ประชาชาติและมีสัดสวน
รัฐตอเอกชน 30 : 70
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหประเทศมีความ
สามารถในการแขงขันและ
มีความกาวหนาทัดเทียม
กับประเทศอื่นที่มรี ะดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมใหมี

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ส.ค.59) –5 ก.ย.59

ผลการดําเนินงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไดใหการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) โดยนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผานโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology
Assistance Program: ITAP) จํานวน ๘๒๐ โครงการ (โครงการตอเนื่อง ๕๗๙ โครงการ
และโครงการใหม ๒๔๑ โครงการ) และดําเนินการแลวเสร็จ ๑๗๕ โครงการ ตัวอยาง
ผลงาน อาทิ โครงการจัดสรางตนแบบเตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาจัดสรางเครื่องจักรทดแทนและปรับปรุงงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพหนวยผลิตในอุตสาหกรรมยา โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตยาอม
แกไอ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแชลแลคเหลืองแบบเกล็ดจากครั่ง โครงการโลหะดาม
กระดูกสันหลัง เปนตน
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ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

2
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน
การจัดงาน Startup
1. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับ ๑๑ หนวยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรม
Thailand & Digital Startup Thailand ๒๐๑๖ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม
Thailand ภูมิภาค (Startup) ระหวางวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙ – ๑ พ.ค.๕๙ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
กรุงเทพฯ
2. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดกําหนดจัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ใน 3 ภูมิภาค ไดแก
ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแกน) และภาคใต (จ.ภูเก็ต)
ภายใตกรอบแนวคิด “Regional Rise" เนนการปลุกกระแส สรางความรูความเขาใจถึง
รูปแบบและจุดเดนเฉพาะของธุรกิจ Startup และ Digital โดยจัดในเดือน สิงหาคม
2559 จํานวน 2 ครั้ง และจะจัดในเดือน กันยายน 2559 จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้
1) วันที่ 5 – 7 ส.ค. 59 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จ.เชียงใหม
ผูเขารวมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟงปาฐกถาพิเศษและเสวนา รวมทั้งสิ้นกวา 4,500
คน
2) วันที่ 26 – 28 ส.ค. 59 ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จ.ขอนแกน ผูเขารวมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟงปาฐกถาพิเศษและเสวนา
รวมทั้งสิ้นกวา 7,300 คน
3) วันที่ 16 – 18 ก.ย. 59 ณ รอยัล ภูเก็ต มารีนา จ.ภูเก็ต อยูระหวาง
เตรียมการจัดงาน
พิธีมอบรางวัล
กระทรวงวิ ทยาศาสตร ฯ โดย สํ านั กส งเสริ มและถ ายทอดเทคโนโลยี สํ านั กงานปลั ด
เทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) รวมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดพิธี
เครื่องจักรกลยอด
มอบรางวั ลเทคโนโลยี เครื่ องจั กรกลยอดเยี่ ยม ประจํ าป ๒๕๕๙ (รางวั ล Machinery
เยี่ยมประจําป
Technology Awards 2016) เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๙ ณ อาคารพระจอมเกลา สํานักงาน
๒๕๕๙ (รางวัล
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพื่อประกาศเกียรติคุณใหกับบริษัทของคนไทยที่มีการพัฒนา
Machinery
เทคโนโลยี และสามารถผลิตและใชงานไดจริงในเชิงพาณิชย โดยแบงรางวัลเปน ๓ สาขา
Technology
ดังนี้
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ส.ค.59) –5 ก.ย.59
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๘.๒ เรงเสริมสราง
สังคมนวัตกรรม โดย
สงเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตรและคณิตศาสตร

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
Awards 2016)

โครงการระบบสื่อ
สาระออนไลนเพื่อ
การเรียนรูทางไกล
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่อง

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ส.ค.59) –5 ก.ย.59

ผลการดําเนินงาน
๑. สาขาพลังงาน สิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- รางวัลชนะเลิศและรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ๒๕๕๙
(Best of the Best Technology Awards 2016) ไดแก อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบ
จอดไดหลายคัน (Intelligent Car Parking)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดแก ชุดหางเรือเดินหนาถอยหลังแบบทดนอก FW-RV
(Boat GearboxFW-RV Set)
- รางวั ลรองชนะเลิ ศ อั นดั บ ๒ ได แก ชุ ดเก าอี้ ทํ าฟ นเคลื่ อนที่ MD-5 (MOBILE
DENTAL UNIT MD-5)
๒. สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป
- รางวั ล ชนะเลิ ศ ได แ ก เครื่ อ งบั้ ง และยื ด กุ ง เทมปุ ร ะอั ต โนมั ติ (Slashand
StretchTempuraMachine)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดแก เครื่องสีขาว cr 80 (Rice Miller cr 80)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ไดแก เครื่องสับคลุกใบออยพาวเวอรแฮรโรแบบแยก
อิสระ (ใบมีดแนวตั้ง) : Two -rows Power Harrows (Trash Incorporation)
๓. สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
- รางวัลชนะเลิศ ไดแก ตุมทิ้งน้ําหนักระบบฟรีแถบติดแถบ (Bob Weight Stick
sideand Free side Type)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดแก เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ รุน GT10 (Gantry
Welding Carriage GT10)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ไดแก เครื่องบรรจุน้ําแข็งหลอด (Ice Tube Packing
Machine)
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
รวมกับศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนิน
โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ ซึ่งโครงการดังกลาวเปนการพัฒนาระบบออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกลขนาด
ใหญที่บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนจํานวนมาก และจัดทําคลังจัดเก็บทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด (Open Education Resources: OER) ซึ่งเปนคลังขอมูลหรือ
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การผลิตกําลังคนในสาขาที่ ในโอกาสฉลอง
ขาดแคลนการเชื่อมโยง
พระชนมายุ ๕ รอบ
ระหวางการเรียนรูกับการ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ทํางาน การใหบุคลากร
ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชองทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
งานมหกรรม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๙
(National Science
and Technology
Fair Thailand
2016)

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ส.ค.59) –5 ก.ย.59

ผลการดําเนินงาน
ฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่ปลอดปญหาลิขสิทธิ์ โดยหนวยงานเจาของขอมูล
ที่ เ ข า ร ว มโครงการฯ อนุ ญ าตให เ ป ด เผยต อ สาธารณะและให นํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด
เพีย งแต ผูใช จะต องปฏิบั ติตามเงื่ อนไขที่ หนว ยงานเจ าของข อมูล กําหนดตามสั ญญา
อนุญาตครี เอที ฟคอมมอนส เชน ใหอ างอิ งแหลงที่ มา หามดั ดแปลงแกไข หรื อหา ม
นําไปใชเพื่อการคา เปนตน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) รวมกับ
หนวยงานพันธมิตร ๙ กระทรวง ๑๘ สถาบันการศึกษา รวมกวา ๑๐๐ หนวยงาน และ
หนวยงานตางประเทศ ๘ ประเทศมากกวา ๑๐ หนวยงาน อาทิ ประเทศญี่ปุน สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมัน เกาหลีใต แคนาดา ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น จั ดงานมหกรรมวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙
(National Science and Technology Fair Thailand 2016) ภายใตแนวคิด “จุด
ประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหง
นวัตกรรม” ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๘ ส.ค. ๕๙ ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล ๒-๘ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ ภายในงานไดรวบรวมสุดยอดนิทรรศการและกิจกรรมแสดงความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี นวั ต กรรมการค น คว า ใหม ๆ ที่ เ ป น ประโยชน ม าจั ด แสดงบนพื้ น ที่ ก ว า
๔๐,๐๐๐ ตร.ม. เพื่ อ กระตุ น ความสนใจแก นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละประชาชนทั่ ว ไป
โดยเฉพาะการเสริมสรางแรงบันดาลใจแกเยาวชนที่ตองเติบโตและเปนแรงสําคัญของ
ประเทศในวันขางหนา รวมถึงการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
พรอมทั้งยังเปนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “พระบิดาแหง

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

5
ลําดับ
ที่

3

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
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๘.๓ ปฏิรูประบบการให
บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินงานวิจยั และ
พัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจยั และพัฒนา
ไปสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชยโดยสงเสริมความ
รวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ส.ค.59) –5 ก.ย.59

ผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” รวมถึงเปนการรวมฉลองวาระ
สําคัญทางวิทยาศาสตรในโอกาสที่องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO) ไดตั้งใหป ๒๕๕๙ เปน “ปสากลแหงถั่วพัลส” (2016 International year of
PULSES) ภายในงานมี ห ลายโซนและมี กิ จ กรรมต า งๆ มากมาย อาทิ นิ ท รรศการ
เทิดพระเกียรติ นิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นิทรรศการป
สากลแหงถั่วเมล็ดแหง (UNESCO International Year of Pulses) แนวคิดตาม
นโยบาย Food Innopolis การประกวดและแขงขันทางวิทยาศาสตร การประชุม
สัมมนา และการแสดงสินคาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยนําเทคโนโลยีและ
มัลติมีเดียใหมๆ มาใชในการจัดแสดงเพื่อสรางประสบการณเปดมุมมองการเรียนรูผาน
สื่อ Interactive กับนิทรรศการรูปแบบ 4D Simulator ทั้งนี้ มีผูเขารวมชมงานกวา
๑ ลานคน
ปจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคําขอฯ มายัง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (พว.) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ แล ว ทั้ ง สิ้ น ๑59 ผลงาน และ
มีผลงานที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 61 ผลงาน ซึ่ง พว. ไดสงรายละเอียดใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาตรวจสอบราคาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๔๓ ผลงาน
และอยูร ะหวางเตรียมนําสงรายละเอียดใหสํ านักงบประมาณพิจารณา จํา นวน ๑๘
ผลงาน ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบรอยแลว จํานวน
34 ผลงาน โดยสํานักงบประมาณไดจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเดือน มกราคม (๑๖
ผลงาน) และฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (๑๐ ผลงาน) และฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
(๘ ผลงาน) เพื่อใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐใชประกอบการพิจารณาจัดหาสินคาหรือ
บริการนวัตกรรมไทย

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
โครงการคูปอง
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับและพัฒนา
ขีดความสามารถของ
SMEs ไทยไปสู
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙)
การลงนามความ
รวมมือในการพัฒนา
ขาวหอมมะลิทุงกุลา
ดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.)

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ส.ค.59) –5 ก.ย.59

ผลการดําเนินงาน
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดประโยชนในเชิง
พาณิชย หรือเชิงสังคม ซึ่งมีเปาหมายในการสรางธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ จํานวน ๒๕๐ โครงการ ภายใตงบประมาณสนับสนุนจํานวน ๕๐๐ ลานบาท
และสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ คิ ด เป น มู ล ค า กว า ๕๐,๐๐๐ ล า นบาท ป จ จุ บั น
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) ไดใหการสนับสนุนผูประกอบ
การ SMEs แลวจํานวน ๑๙๕ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๑๖๕,๗๖๐,๑๗๔ บาท จาก
มูล ค า โครงการรวม ๓๘๖,๙๖๘,๖๔๗ บาท ประมาณการมู ล ค า การลงทุ น ใหม ก ว า
๒,๒๕๐ ลานบาท และขณะนี้อยูระหวางการเปดรับขอเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมฯ
ระยะที่ ๒ รอบที่ ๓ (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙)
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับ ๕ จังหวัดรอบพื้นที่ทุงกุลารองไห ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด
สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม ไดลงนามความรวมมือในการพัฒนาขาวหอม
มะลิทุงกุลาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๙
ณ อาคารหอประชุ ม ๖๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด
จ.รอยเอ็ด โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พรอมดวยพลเอกธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย พลเอกฉั ต รชั ย สาริ กั ลยะ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นางกอบกาญจน วัฒนวรางกู ร รัฐ มนตรีว า การกระทรวงการท อ งเที่ย วและการกี ฬ า
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน รั ฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
นายออมสิน ชีวะพฤกษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เปนสักขีพยาน ซึ่งความ
รวมมือครั้งนี้เปนการขยายขอบเขตความรวมมือใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่ง โดยมีองคประกอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และผูวาราชการจังหวัดทั้ง ๕
จังหวัดเห็นชอบรวมกัน ทําหนาที่วางแนวทางปฏิบัติและกํากับการดําเนินงานใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ ติดตามและทบทวนการดําเนินงานใหมีการนํา วทน. ไปพัฒนาขาวหอม
มะลิ ใ นพื้ น ที่ ทุ ง กุ ล าร อ งไห เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ข า วหอมมะลิ ทุ ง กุ ล า เพิ่ ม รายได
ลดรายจาย มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยมีผูวาราชการจังหวัด
รอยเอ็ดเปนหัวหนาทีมรับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขาวหอมมะลิทุง
กุลาผานกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี เผยแพรความรูดาน วทน. ในพื้นที่

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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ลําดับ
ที่
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
ทุงกุลารองไห
โดยในสวนกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดกําหนดกลยุทธในการนํา วทน. มาพัฒนาขาว
หอมมะลิทุงกุลา ซึ่งมีเปาหมาย ๓ ดาน ไดแก ๑) ขาวหอมมะลิทุงกุลาได GI เปนที่รูจัก
และยอมรับ ๒) คลัสเตอรขาวหอมมะลิเขมแข็ง และ ๓) เชื่อมโยงทั้งในระดับจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ผานกลยุทธ ๖ ดาน คือ
(๑) การพั ฒ นาบุ ค ลากรในกลุ ม เกษตรกร ผู ป ระกอบการข า ว หน ว ยงานและ
สถาบันการศึกษา
(๒) การพัฒนาการผลิตขาวครอบคลุมตั้งแตดิน น้ํา ปุย พันธุ เครื่องจักร แปลงใหญ
มาตรฐาน GAP/GI/Organic ศูนยตรวจสอบ DNA ฯลฯ
(๓) การพัฒนาผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม เนนการพัฒนาทักษะแรงงาน บริหาร
จัดการ เครื่องจักร/อุปกรณ โลจิสติกสและเครือขายธุรกิจ
(๔) การพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม โดยใชการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม
มาพัฒนาผลิตภัณฑใหม เชน เครื่องสําอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงบรรจุ
ภัณฑ
(๕) การพัฒนาการตลาดโดยนําเทคโนโลยีมาชวยสรางจุดยืนใหสินคาใหม เชน
ชองทางจําหนาย QR code ขยายตลาด ฯลฯ
(๖) การพัฒนาการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษ อาทิ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จเพื่อ
สงเสริมการลงทุน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ในระดับ
พื้นที่ อาทิ เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย พัฒนาชุมชน ประชารัฐ (ภาคเอกชน) เปนตน

4

๘.๔ สงเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของ
ประเทศ เชน ดานพลังงาน
สะอาด ระบบราง
ยานยนตไฟฟา การจัดการ
น้ําและขยะ ใชประโยชน
จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ส.ค.59) –5 ก.ย.59

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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ลําดับ
ที่

5

นโยบายรัฐบาล
ของไทยตามความ
เหมาะสม ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
สงเสริมการใชเครื่องมือ
วัสดุและสินคาอื่นๆ ที่เปน
ผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศในวงกวาง
โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อ
จัดจางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
จะใหมีเงื่อนไขการถาย
ทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดใน
อนาคตดวย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสูการ
ใชเชิงพาณิชยของภาค
อุตสาหกรรมใหมีความ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานของ
ศูนยสรางสรรคธุรกิจ
นวัตกรรมการเกษตร
(Agro Business
Creative Center
หรือ ABC Center)

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.)
รวมกับ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฝายเศรษฐกิจ (คสช. ฝายเศรษฐกิจ) ไดจัดงาน
เปดศูนยสรางสรรคธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center หรือ
ABC Center) และแถลงขาวความสําเร็จของโครงการนวัตกรรมภายใตความรวมมือ
โครงการการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสูตลาดอยางยั่งยืน เมื่อวันที่
๒๒ ส.ค. ๕๙ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ชั้น ๑ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ
มหาชน) กรุงเทพฯ ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑ ป ศูนยดังกลาวไดประสานงานและ
ผลักดั นให เกิด การพัฒนาโครงการนวั ตกรรมด านนวัตกรรมการเกษตร จํ านวน ๔๕
โครงการ โดยสนับสนุนเงินทุนผานกลไกของ สนช. ในวงเงิน ๑๐๕ ลานบาท กอใหเกิด
มูลคาการลงทุน ๑,๖๙๖ ลานบาท รวมทั้งยังไดดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ส.ค.59) –5 ก.ย.59

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

พรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ เชน
การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนย
วิเคราะหหองปฏิบัติการ
สถาบัน และศูนยวิจัย
เปนตน

ผลการดําเนินงาน
การพัฒ นาโครงการระบบการปลู ก ขา วหอมมะลิคุ ณ ภาพสู งแบบครบวงจร โครงการ
นวัตกรรมสารชีวภัณฑกระตุนความหอมในขาวหอมมะลิ และโครงการ e-Aroma : เครื่องมือ
ตรวจวัดกลิ่นขาวหอมไทยตามแนวทางโครงการการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสราง
มูลคา เพิ่ม สูตลาดอย างยั่ งยืน ของ คสช. ฝ ายเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง ๓ โครงการขางตนให
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเปนที่นาพอใจ และสามารถตอบโจทยการสงเสริมและสนับสนุน
“กลุมธุรกิจเกษตร” ใหสามารถพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การลงนามขอตกลง
ความรวมมือ
สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยสัตวทดลอง มธ.สวทช. (TU-NSTDA
Animal Facility)

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ส.ค.59) –5 ก.ย.59

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
รวมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) ไดลงนามขอตกลงความรวมมือสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนยสัตวทดลอง มธ.-สวทช. (TU-NSTDA Animal Facility) เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.
๕๙ ณ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (โยธี) กรุงเทพฯ
โดยมีความรวมมือหลักรวมกัน ไดแก การจัดหางบประมาณแผนดินเพื่อสรางศูนยสัตว
ทดลอง มธ.- สวทช. ในพื้น ที่ม หาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร ศูน ยรั งสิ ต และการบริ หาร
จัดการพื้นที่และกํากับดูแลภาพรวมของศูนยสัตวทดลอง มธ.- สวทช. เพื่อพัฒนาองค
ความรูและตอบสนองความตองการงานดานวิทยาศาสตรสัตวทดลอง และพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ ยวของให มี ความรู ค วามเชี่ ยวชาญในงานด า นวิ ท ยาศาสตร สั ตว ท ดลอง เป น ต น
ซึ่งศูน ยดัง กลา วเป นโครงสรางพื้นฐานสํ าคัญสํ าหรั บการวิจั ยและพัฒ นา การพัฒนา
บุคลากร การยกระดับคุณ ภาพสินคา ไทย รวมถึงการรว มกัน สนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy) ตาม
แนวทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเปาหมายใหม (S Curve) และประเทศไทย 4.0
โดยเฉพาะในกลุ ม สาธารณสุ ข สุ ข ภาพและเทคโนโลยี ท างการแพทย (Health,
Wellness and Bio-Medicine) เพื่อใหการใชสัตวทดลองสามารถรองรับงานวิจัยใน
ดานดังกลาวไดมาตรฐานในระดับสากลอยางตอเนื่อง และเปนการปฏิบัติตามขอกําหนด
ในพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
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