
เป้าหมายการด าเนินงาน สทอภ. 2558  

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. 

ห้องประชุม BM501 เวลา 15.00 – 16.00 น.  
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โครงสร้างภารกิจของ สทอภ.  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน)์ 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกฎหมายและสัญญา 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

ส านักตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ภารกจินวัตกรรมอวกาศ 

ส านักปฏิบัติการ
ดาวเทียม 

ส านักพัฒนา 
อุทยานรังสรรค ์
นวัตกรรมอวกาศ 

ภารกจิการผลิตและบริการ 
ภูมิสารสนเทศ 

รอง ผสทอภ. (เชาวลิต) 

ส านักผลติภัณฑ์
ภูมิสารสนเทศ 

ส านักพัฒนาธุรกิจ
และเครือขา่ย

พันธมิตร 
ส านักประยุกตแ์ละ

บริการภูมิสารสนเทศ 

สถาบันวิทยาการอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 

อธิการ (ดร.สมภพ) 

กลุ่มวิชาการ ส านักพัฒนา 
และถา่ยทอด 
องค์ความรู ้

ภารกจิขับเคลื่อนองค์กร 

รองผสทอภ. (อภิรักษ์) 

ส านักบริหารกลาง ส านักยุทธศาสตร ์
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2558 

205.6385, 29% 

114.432, 16% 

28.68, 4% 

10.75, 2% 

9.5, 1% 

37.294, 5% 

298.6545, 43% 

ภาพรวมงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ และ งบพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

478.7127 

56.73 

110.7139 

32.4064 

26.394 

งบประมาณ  
ตาม พ.ร.บ. 

เงินทุน 
สทอภ. 

เงินรายได ้

เงินบริหาร 
ความเสีย่ง 

เงินนวัตกรรม 

งบประมาณ 2558 จ าแนกตามแหล่งเงิน 

ปี 2558 

มติคณะกรรมการบริหาร สทอภ. วันท่ี 25 สิงหาคม 2557 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 3 



การขับเคลื่อนงาน สทอภ.  
ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ 

• ข้อ 3.7 , 9.3 
• ข้อ 6.15 
• ข้อ 8.1 – 8.5 
• ข้อ 9.5 

• R&D เชิงพาณิชย ์
• R&D เชิงสังคม 
• โครงสร้างพื้นฐาน 
• การพัฒนาก าลังคน 
• วทน. เพื่อทรัพยากร * 

นโยบาย
รมว.วท. 

• Disaster 
• Agriculture 
• Coastal & Marine 
• GI Portal 
• การวิจัยและพัฒนา 
• การเชื่อมโยงกับชุมชน และ

ภาคเอกชน 

GISTDA 
Solutions 

นโยบาย
รัฐบาล 

Growth and Sustainability 
4 



• การปรับเปลี่ยนแนวคิดการด าเนินงานจากนโยบายรัฐบาลในอดีต กับ
นโยบายรัฐบาลในปัจจุบันมีความแตกต่างกัน เช่น การพัฒนาบุคลากร 
โดยเน้นที่ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น 

• การปรับทัศนคติในการท างานร่วมกับภาคเอกชน 

• Integrative Solutions ในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

• การด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล เช่น การใหค้วามเป็นธรรม
ในที่ดินท ากิน เป็นต้น 
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นโยบายสู่การปฏิบัติ (ตัวชี้วัดส าคัญ) 

(1) พัฒนาผลผลิต/
ผลิตภัณฑ/์การบริการ ใช้

ประโยชนแ์ละต่อยอด
ผลงานทางวิชาการร่วมกับ

หน่วยงานอื่น    

8.1 R&D 1% GDP 
(รัฐ-เอกชน : 30-70) 
- ก.วิจัยเพื่อพาณิชย์ 

(2) จังหวัดที่น าระบบGIS 
ก าหนดเขตการ

เพาะปลูกบนฐานข้อมูล
พืชเกษตรรายแปลงท่ี
เชื่อมโยงกับข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้อง 

6.15 การแบ่งเขต
การเพาะปลูก 

- ก.วิจัยเพื่อสังคม 

(3) ระดับความส าเร็จ 
การมีหน่วยงานท่ี

ให้บริการ GIS พื้นฐาน 
ตามมาตรฐานภูมิ

สารสนเทศ    

8.5 โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน วทน. 

- ก.โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ย.2 : เพื่อคณุค่าและ
มูลค่าของผลิตภัณฑ ์

ย.2 : เพื่อคณุค่าและ
มูลค่าของผลิตภัณฑ ์

ย.3 : ขับเคลือ่น NSDI 
เพื่อบริการสังคม 

(4) ผู้เข้าอบรมท้ังภาครัฐ 
/เอกชนน าองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศไปใช้
ประโยชน ์   

8.2 สังคมนวัตกรรม 
- ก. ก าลังคน/ความ

ตระหนัก 

ย.3 : ขับเคลือ่น NSDI 
เพื่อบริการสังคม 

(5) สนับสนุนการจัดการ
พื้นท่ีป่า และที่ดินท ากิน 
...ด้วยแผนท่ีท่ีทันสมัย 

จากเทคโนโลยีดาวเทียม
ส ารวจ    

3.7 การแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากิน 

- ก. วทน. ทรัพยากร 

ย.2 : เพื่อคณุค่าและ
มูลค่าของผลิตภัณฑ ์

(6) ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ (7) ศึกษาแนวทางการวัด
ระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการด าเนินงาน สทอภ. 

(8) เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน (9) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ท างาน (10) คุณธรรมและความโปร่งใส (11) ระบบประเมินผลงาน 

ตัวชี้วัด 

ย4.พัฒนาธุรกิจและการตลาด ย6.พัฒนาและขับเคลือ่นองค์กร 

ย5.เชื่อมโยงอาเซียนด้วยภูมิสารสนเทศ  ย1 : เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยสี ารวจโลก 
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พัฒนาผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์/การ

บริการ ใช้ประโยชน์
และต่อยอดผลงาน
ทางวิชาการร่วมกับ

หน่วยงานอื่น    

1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหแ์ละประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 3 

2. โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม Phase C 

3. โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นฉบับ ระยะที่ 4 

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุคอมโพสิทเพือ่พัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ 

5. โครงการพัฒนา High Altitude Blimp (HAB)  

6. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียมน าร่อง BeiDou 
(ความร่วมมือกับ WITOSRC ประเทศจีน) 

7. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมลูและบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียม 
ไทยโชต ระยะที่ 1 

8. ASEAN Economics Clustering Map (ปี 2558 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดท าระบบ
ให้บริการแผนที่ฐานการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน) 

9. Sweet Innovation Project (Propose) 

นโยบายสู่การปฏิบัติ (ตัวชี้วัดส าคัญ) 
8.1 R&D 1% GDP 
(รัฐ-เอกชน : 30-70) 
- ก.วิจัยเพื่อพาณิชย์ 

6.15 การแบ่งเขต
การเพาะปลูก 

- ก.วิจัยเพื่อสังคม 

8.5 โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน วทน. 

- ก.โครงสร้างพ้ืนฐาน 

8.2 สังคมนวัตกรรม 
- ก. ก าลังคน/ความ

ตระหนัก 

3.7 การแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากิน 

- ก. วทน. ทรัพยากร 
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จังหวัดที่น าระบบ
GIS ก าหนดเขตการ

เพาะปลูกบน
ฐานข้อมูลพืชเกษตร
รายแปลงที่เชื่อมโยง
กับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด สงป. 
จ านวนเรื่องการ

ประยุกต์และจัดท า
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

(25 เรื่อง) 

1. โครงการความร่วมมือกับศูนย์ภมูิภาคด้านเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 4 

3. โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรและการจัดการพื้นที่ของ
ประเทศตามศักยภาพ (Zoning) 

นโยบายสู่การปฏิบัติ (ตัวชี้วัดส าคัญ) 
8.1 R&D 1% GDP 
(รัฐ-เอกชน : 30-70) 
- ก.วิจัยเพื่อพาณิชย์ 

6.15 การแบ่งเขต
การเพาะปลูก 

- ก.วิจัยเพื่อสังคม 

8.5 โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน วทน. 

- ก.โครงสร้างพ้ืนฐาน 

8.2 สังคมนวัตกรรม 
- ก. ก าลังคน/ความ

ตระหนัก 

3.7 การแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากิน 

- ก. วทน. ทรัพยากร 
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ระดับความส าเร็จ 
การมีหน่วยงานที่
ให้บริการ GIS 
พื้นฐาน ตาม
มาตรฐานภูมิ
สารสนเทศ    

1. โครงการพัฒนาระบบส ารวจโลกด้วยดาวเทียม ระยะที่ 2  

2. โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก  

3. โครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  

4. ระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม  

5. ระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง  

6. โครงการรักษาความต่อเนื่องของการมีข้อมูลดาวเทียมส ารวจโลก 
7. ระบบการผลิตภาพถ่ายแบบออร์โทและข้อมลูภูมิสารสนเทศพื้นฐานจากภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียม  
8. ระบบคลังขอ้มูลภูมิสารสนเทศเฉพาะด้านเพือ่การให้บริการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ และภูมิสังคม  

9. แผนงานส่งเสริมการตลาดและบริการผลิตภัณฑ์เชิงรุก  

10. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสืบค้นและบริการข้อมลูภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา
และบริหารจัดการประเทศ 

นโยบายสู่การปฏิบัติ (ตัวชี้วัดส าคัญ) 
8.1 R&D 1% GDP 
(รัฐ-เอกชน : 30-70) 
- ก.วิจัยเพื่อพาณิชย์ 

6.15 การแบ่งเขต
การเพาะปลูก 

- ก.วิจัยเพื่อสังคม 

8.5 โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน วทน. 

- ก.โครงสร้างพ้ืนฐาน 

8.2 สังคมนวัตกรรม 
- ก. ก าลังคน/ความ

ตระหนัก 

3.7 การแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากิน 

- ก. วทน. ทรัพยากร 
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ตัวชี้วัด สงป. 
ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมวิชาการ  

4,500 คน 

ผู้เข้าอบรมทั้ง
ภาครัฐ /เอกชนน า
องค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ

ไปใช้ประโยชน์    

1. แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

2. การพัฒนาบทสารคดีเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ 

3. แผนงานสร้างความตระหนักและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)  

4. การจัดฝึกอบรมระดับนานาชาติ  

5. โครงการแผนที่วัฒนธรรมอาเซยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

นโยบายสู่การปฏิบัติ (ตัวชี้วัดส าคัญ) 
8.1 R&D 1% GDP 
(รัฐ-เอกชน : 30-70) 
- ก.วิจัยเพื่อพาณิชย์ 

6.15 การแบ่งเขต
การเพาะปลูก 

- ก.วิจัยเพื่อสังคม 

8.5 โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน วทน. 

- ก.โครงสร้างพ้ืนฐาน 

8.2 สังคมนวัตกรรม 
- ก. ก าลังคน/ความ

ตระหนัก 

3.7 การแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากิน 

- ก. วทน. ทรัพยากร 
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สนับสนุนการ
จัดการพื้นที่ป่า และ
ที่ดินท ากิน ...ด้วย
แผนที่ที่ทันสมัย 
จากเทคโนโลยี
ดาวเทียมส ารวจ    

1. กิจกรรม ติดตามและเฝ้าระวังภยัพิบัติ (ไฟป่า/น้ าท่วม/ภัยแล้ง) 

2. กิจกรรมการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมสิารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ  

3. การพัฒนาความร่วมมือและปรับปรุงระบบขอ้มูลเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการบริการแบบพร้อมใช้ 

4. โครงการศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามการขนส่งและความปลอดภยัทางทะเล 
(Maritime Surveillance and Security Solution)  

5. กิจกรรมการจัดท าแผนที่การใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ในปัจจุบันเพื่อสนบัสนุนค าสั่ง คสช.ที่ 66/2557 
6. กิจกรรมภูมิสารสนเทศเพือ่การติดตามเฝ้าระวังโซนการเกษตรของประเทศไทยในฤดูเพาะปลูก 
พ.ศ.2557 
7. โครงการการสนับสนุนข้อมลูและบริการแผนที่ออนไลน์ให้กับศูนยป์ฏิบัติการน้ าระดับท้องถิ่น 
8. โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ (ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมลูสนับสนุน
การตัดสินใจ แผนงานพัฒนาภูมสิารสนเทศและแผนทีเ่พื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ) 
9. การพัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลชายฝั่งระยะไกลเพื่อบริหารจัดการด้านมลพิษทางทางทะเลและชายฝั่ง 

นโยบายสู่การปฏิบัติ (ตัวชี้วัดส าคัญ) 
8.1 R&D 1% GDP 
(รัฐ-เอกชน : 30-70) 
- ก.วิจัยเพื่อพาณิชย์ 

6.15 การแบ่งเขต
การเพาะปลูก 

- ก.วิจัยเพื่อสังคม 

8.5 โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน วทน. 

- ก.โครงสร้างพ้ืนฐาน 

8.2 สังคมนวัตกรรม 
- ก. ก าลังคน/ความ

ตระหนัก 

3.7 การแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากิน 

- ก. วทน. ทรัพยากร 
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ตัวชี้วัด สงป. 
บริการข้อมูล

ดาวเทียมและภูมิ
สารสนเทศ  

13,000 รายการ 



Adhoc Data/Infor 
Platform 

Innovative Solutions Monitoring 

สถานะ GISTDA – Value Creation 

เกิดตามสถานการณ์ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

• มีความเป็น Dynamic (Input-Output ต่างจาก Project) 
• ไม่ใช่ Math Model  (Deterministic/Stochastic)  

ติดตามสถานการณ์ตามเรื่องต่างๆ  
ด้านภัยพิบัติ/สิ่งแวดล้อม 

Project Undertaking 
(แผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ระยะสัน้/ยาว) 

Exploring more on Innovative Solution ! 

Solution  ท าอยู่  : !!! 

ส ารวจตัวเอง 

ท าอะไรดี ? หยุดคิด ??  

Structural Exploring 

พบค าถาม ที่ต้องตอบ !  ต้องยืนอยูบ่น Criteria 
   บนประเด็นพิจารณา ? 



1. Accommodate 

 
Policy Public Private 

(GOV.) (Society) (Business) 

นโยบายรัฐ • สังคม 
• ชุมชน 

• ร่วมเอกชน 
• เชิงพาณิชย ์

Criteria : 3 A’s 

• รัฐบาล 
• กระทรวงฯ 
• หน่วยงาน 



• ต้องออกแบบเพื่อให้เข้าไปยืนอยู่ใน “Value Chain” ของ Solution ที่มีอยู่
ตามกระแสความต้องการหลักของสังคม ต้องท าในเชิงบูรณาการ 
“Integrative” และร่วมกับเจ้าภาพได้อย่างสมดุล 3C’s ทั้งนี้ เกิดประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้อง (All Stakeholders) 

ด้วยทุก Solution มีเจ้าภาพ (เป็นไปตามธรรมชาติของ
วิวัฒนาการ) 

2. Aesthetics 

 

Criteria : 3 A’s 



• สามารถเข้าไปโยงใยในสายธารแห่งศรัทธา และสร้างความมั่นใจ ไว้วางใจว่า
เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์สังคม 

• ไมห่ลงใหลเข้าไปในรูปแบบ Deterministic Model, Stochastic Model 
• ตรงเข้าไปที่ “Maps talk millions” มองโลกทัง้ใบ มองประเทศทั้งผืน 
• มี Innovation/Krenovation (Unique, Differentiated; Value Created) 

และให้ สทอภ. อย่างยั่งยืน 
 

3. Articulate 

Criteria : 3 A’s 



Backup 
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• พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
• ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

จากข้อมูลดาวเทียม 
• ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
• ให้บริการให้ค าปรึกษาและพัฒนาบุคลากร 
• ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา การพัฒนาและสร้างดาวเทียมส ารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กฯ 
• เป็นหน่วยงานหลักก าหนดมาตรฐานกลางส าหรับระบบส ารวจ

ข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ 

ภารกิจตามมาตรา 7 ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง  
(ตาม พรฎ. จัดตั้ง สทอภ.) 
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แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยใน
มาตรส่วนเดียวกัน แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อัน
ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นโยบายรัฐบาล 
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ข้อ 3.7 

ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด 
และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อ
พืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้า
เกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ความสมดุลมากขึ้น 

ข้อ 6.15 



สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมี
ความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบริหาร
งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมีความ
เชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

นโยบายรัฐบาล 
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ข้อ 8.1 

เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคน ในสาขาที่ขาดแคลน 
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของรัฐสามารถไป
ท างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้
เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

ข้อ 8.2 



ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน
ระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วย
งานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

นโยบายรัฐบาล 
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ข้อ 8.3 

ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต์ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์ผลการศึกษาวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม
ของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้
เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืนๆ ที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัด
ให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออ านวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มี
เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย 

ข้อ 8.4 



ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่
การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ 
เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน
และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

นโยบายรัฐบาล 
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ข้อ 8.5 

ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท้าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือ
ครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน้าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
และสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้า
และพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ ก าหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การ
ปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

ข้อ 9.1 


