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สรุปประเด็น รมว.วท. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการด าเนินงาน ให้แก่  

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทอภ.  
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.30 - 14.00 น.  

ณ ห้อง Visionization อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
………………………………………. 

 
 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (รมว.วท.) ไดต้รวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สทอภ. และมอบนโยบายการด าเนินงาน 
โดยสรุปประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ขอให้มกีารท างานทีเ่ป็นเนื้อเดียวกันและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) จึงได้เชิญประธานกรรมการบริหารของหน่วยงานภายใต้ วท. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร วท. 
ด้วย โดยในปี 2558 วท. เน้นผลงานที่ให้เป็นรูปธรรมในระยะเวลาสั้น (Low hanging fruit)  

2. สทอภ. มีบทบาทส าคัญในการเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการสร้างมูลค่าให้กับประเทศ (Value Creation 
Infrastructure) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ที่ท้าทายของ สทอภ. คือ การปรับการ
ท างานออกจากงานประจ าที่ท าอยู่เดิม (Routine operation) ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในระยะยาวด้าน Soft 
side คือ การสร้างองค์ความรู้ (Capacity Building) การเตรียมคนทดแทนการเกษียณ (Success Plan) ซึ่ง
หลายหน่วยงานก าลังประสบปัญหา 

3. โครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park – SKP)  

3.1 SKP เป็น facilities ขนาดใหญ่ของประเทศ เป็นทั้ง Spatial และ Area-based ต้องให้ความส าคัญในเรื่อง 
การรองรับ application การพัฒนาไปสู่ innovation business ในอนาคต จึงต้องสร้างความเชื่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง (Tertiary Education Institution) เพ่ือรองรับการดึงหน่วยงานอ่ืนๆ  
เข้ามาเป็นพันธมิตรด าเนินงานด้วย  

3.2 จัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) ของ SKP ที่ชัดเจน เพ่ือใช้ในการหารือกับรัฐบาลส าหรับการขอสิทธิ
ประโยชน์ในพื้นท่ี (privilege) โดยสิทธิประโยชน์จะเน้นที ่3 กลุ่ม ได้แก ่
1) กลุ่มนักวิจัย ผู้ท างานวิจัย ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนของการจ้างงานนักวิจัย มีเส้นทาง

ความก้าวหน้าของอาชีพนักวิจัยที่ชัดเจน เช่น cluster เพ่ือจ้างงานนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง จะช่วยสร้าง
ความสนใจให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ 

2) กลุ่มผู้ประกอบการกิจการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยให้มีการส่งเสริมการลงทุน
ต่างๆ สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentive) สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (Investment Incentive) 

3) กลุ่มแรงงานที่มีฝีมือ โดยผ่านกระบวนการลดหย่อนภาษีในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ของกระทรวง
แรงงาน 
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3.3 สร้างความเชื่อม่ันให้กับรัฐบาลว่า SKP เป็นการใช้ศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพย์สินของ สทอภ. ที่มี
อยู่ เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) จนสามารถแยกตัวไปสู่การเป็นภาคเอกชนเต็มตัว เพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ  

3.4 ก าหนดบทบาทของ SKP ให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือเป็นการร่วมด าเนินงานแบบ Public-Private Partnership (PPP) 

4. ในบทบาทระดับประเทศ (National Role) ขอให้ติดตามประเด็นที่มีการเสนอปรับภารกิจของกระทรวง ICT 
เป็น Digital Economy สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นโอกาสของ สทอภ.  

5. นอกจากการท าหน้าที่หรือภารกิจที่ไปสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นๆ แล้ว สทอภ. ควรพิจารณาการด าเนินงาน
ที่ สทอภ. มีบทบาทหลัก (GISTDA Centric/Map Centric/Space Centric) เนื่องจาก สทอภ. มีข้อได้เปรียบ
เรื่องความเป็นเจ้าของ Earth Observation Infrastructure รายเดียวของประเทศ 

6. ขอให้พิจารณาจัดท าผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร (One-Stop-Service) มีประสิทธิภาพสูง เป็นสิ่งที่สังคม 
recognize รองรับความต้องการของสังคม รวมทั้งความเชื่อมโยงกับ ASEAN Community ซึ่งมีจุดส าคัญ 
คือ คู่เจรจาอาเซียน (Dialogue Partners) กับภาครัฐ (Public Sector) โดยใช้ ASEAN Platform เป็นตัวเชื่อม 
สทอภ. อาจพิจารณาบทบาทในการเป็น International Organization ในระดับภูมิภาค เช่น การให้บริการ
ประเทศในกลุ่ม CLMV (Cambodia+Lao+Myanmar+Vietnam) เป็นต้น  

7. นโยบายในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นสาระและเครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ (ทั้ง Science for 
Diplomacy และ Diplomacy for Science) ทั้งนี้ รมว.วท. ได้ร่วมด าเนินงานกับกระทรวงการต่างประเทศมา
ระยะหนึ่ง และขอให้มีการสร้าง connection กับคู่เจรจาและกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสถานทูตใน
ประเทศท่ีสนใจ  

8. สทอภ. ยังคงมีบทบาทส าคัญในเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster management) และยิ่งจะเพ่ิมมากขึ้น
ในอนาคต แต่ขอให้พิจารณาว่า สทอภ. จะมีบทบาทอย่างไรและระดับใด ในการท างานร่วมกับอีกหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 

9. ในระยะเร่งด่วน ประเทศให้ความส าคัญเรื่องข้าวและยาง เนื่องจากจะมีปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า วิธีแก้ปัญหา
ต้องอาศัย know-how การสร้าง value chain เช่น การท ายางแปรรูป รวมถึงเรื่องความมั่นคง (security) 
โดยเฉพาะปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้  

10.บทบาทใน Mega project ของประเทศ เช่น ระบบราง เห็นว่า สทอภ. ควรพิจารณาว่าจะมีบทบาทอย่างไรบ้าง 
โดย วท. มีบทบาท 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การเตรียมคนในระบบราง และ 2) การเตรียมเทคโนโลยีในการสร้างและ
การปฏิบัติการระบบราง (Operate) เพ่ือสร้าง local industry ทั้งนี้ ขอให้ สทอภ. คิดเรื่องการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในโครงการขนาดใหญ่อ่ืนๆ เช่น เรื่อง water management system ด้วย 
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11. แผนงานระยะยาวเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ (Aero-space industry) เทคโนโลยีการส ารวจ เช่น UAV  

12. สิ่งที่ขอฝากแต่ละหน่วยให้ความส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ 3 เรื่อง  

12.1 โครงการ กิจกรรม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา โดย 
ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สทอภ. ได้จัดท าโครงการแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งได้
เร่งรัดด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  

12.2 ผลจากประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานของ วท. ขอให้จัด 
priority จัดท าเป็น package สามารถขับเคลื่อนให้เห็นผลส าเร็จภายใน 12 เดือน 

12.3 ฝากให้ทุกหน่วยงานคิดโครงการ กิจกรรม ที่จะเป็นของขวัญคืนความสุขให้กับประชาชน ในช่วงปีใหม่ตาม
นโยบายของนายกรัฐมนตรี 


