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แบบฟอร์มแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน (จัดทําเป็นแผนงาน 3-5 ปี) 

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 

จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ช่ือหน่วยงาน.................................................................................................... 

ช่ือแผนงาน         

(ภาษาไทย)         ....................................................................................................... 

 (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................... 

     งบประมาณรวมของแผนงาน      ............................................................ บาท 

งบประมาณรวมของแผนงานเฉพาะปีงบประมาณท่ีเสนอขอ   ............................. บาท 
 

ความสอดคล)องกับยุทธศาสตร5ด)านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน?วยงาน.................. (drop-down)  

ความสอดคล)องกับเปCาประสงค5ของหน?วยงาน    .........................................................(drop-down) 

ตัวช้ีวัดเปCาหมาย (OKR ของแผนงาน ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ท่ีสอดคลJองกับยุทธศาสตรQดJานการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมของหนVวยงาน ในปXงบประมาณท่ีเสนอขอ พรJอมท้ังระบุคVาเปYาหมาย  

ตัวช้ีวัดเปCาหมาย........................................................................................................................... 

 เชิงปริมาณ 

  จำนวน................................... หนVวยนับ............................. 

 เชิงคุณภาพ 

  คVาเปYาหมาย..................................................................................................................... 
หมายเหตุ :  

ตัวชี้วัดเป1าหมาย  หมายถึง สิ่งที่จะเป2นตัวบ8งชี้ว8าหน8วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป?าประสงคAที่วางไวCไดCหรือไม8  

ค3าเป1าหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือค8าของตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่หน8วยงานตCองการบรรลุขั้นตอนนี ้
 

ลักษณะแผนงาน  

 O แผนงานใหม่ O แผนงานต่อเน่ือง 

 เร่ิมปีงบประมาณ ...................................... ส้ินสุดปีงบประมาณ....................................... 

แผนงานปีท่ี............................................... ระยะเวลาตลอดแผนงาน ................. ปี  

ใส่รหัสแผนงานต่อเน่ือง (ปีก่อนหน้า).................... (ระบบดึงข้อมูลมา : ผู้ประสานหน่วยงานสามารถปรับแก้ข้อมูลที่ดึงมาได้) 
หมายเหต ุ:  

แผนงานใหม ่คือแผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีที่เสนอขอ 

แผนงานต่อเนื่อง คือแผนงานที่ดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา  
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ช่ือผู)อำนวยการแผนงาน (ผู)รับผิดชอบแผนงาน) 

 

รายละเอียดแผนงาน 

1.   หลักการและเหตุผลของแผนงานเป็นภาพรวมท่ีมุ่งเน้นในภาพยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

2. กรอบแนวคิด/แนวทางการดําเนินงาน (Framework/Approach) 

(นิยาม กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach) หมายถึง การประมวล ความคิดรวบยอดของแผนงานที่แสดงความ

เกี่ยวขCองระหว8างโครงการภายใตCแผนงาน และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู8ผลลพัธAสุดทCายของแผนงาน) 

3. หัวข้อ ประเด็นและขอบเขตของแผนงาน 
4. เป้าหมายสุดท้ายเม่ือส้ินสุดการดําเนินงานของแผนงาน  

(นิยาม เป้าหมายสุดท้าย หมายถึง สิ่งทีค่าดหวังเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนงานในปสีุดท้าย) 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จเม่ือส้ินสุดแผนงาน  
(นิยาม ตัวชี้วัดความสำเร็จ หมายถึง สิ่งที่จะเป2นตัวบ8งชี้ว8าแผนงานนัน้สามารถปฏิบัติงานบรรลตุามเป?าหมายที่วางไวCไดCหรือไม8) 

6. เป้าหมายรายปีในกรณีท่ีดําเนินการหลายปี โดยเสนอเป็นปีแรก (ระบุเป้าหมายทุกปีของแผนงาน)  
ปPงบประมาณ เปCาหมายรายปP รายละเอียดส่ิงท่ีจะส?งมอบรายปP  

(หากสามารถระบุจำนวนได)ขอให)ระบุด)วย)  

   

   

 

เป้าหมายรายปีในกรณีแผนงานดําเนินการต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา (ดึงข้อมูลแผนงานเดิมมาแสดงผล) 

หมายเหตุ : หน่วยงานต้องระบุเป้าหมาย และสิ่งที่จะส่งมอบรายปทีี่จะนําไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่คาดไว้เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนงาน  
 

 

ช่ือ-สกุล สังกัด หมายเลขโทรศัพท5 อีเมล 

    

ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี 

(ดึงข้อมูลเดิม) 

ส่ิงท่ีจะส่งมอบ/

รายละเอียด 

(ดึงข้อมูลเดิม) 

ส่ิงท่ีส่งมอบได้จริง 
หากม ี

หมายเหตุ 
ระบุเหตุผลกรณีสิ่งที่ส่งมอบรายปีไม่

เป็นไปตามแผนที่วางไว ้
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7. ชื่อโครงการและงบประมาณภายใต้แผนงานในปีที่เสนอขอ โดยเรียงลําดับความสําคัญของโครงการจากมาก

ไปน้อย (หน่วยงานสามารถเลือกนําเข้า-นําออกโครงการ เฉพาะสถานะโครงการผู้ประสานหน่วยงานกําลังตรวจสอบ) 

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณของโครงการ (บาท) 

   

   

งบประมาณรวมทุกโครงการ (บาท)  

      8. งบประมาณของแผนงาน  

  8.1 รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน  

(ระบบจะสรุปข*อมูลระดับโครงการที่ถูกเลือกภายใต*แผนงาน (ตารางที ่7) มาแสดงผล) 

ปPงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 

  

  

  

8.2 แสดงงบประมาณรวมของแผนงานในปีท่ีเสนอขอ (2566)  

(ระบบจะสรุปข*อมูลระดับโครงการที่ถูกเลือกภายใต*แผนงาน (ตารางที ่7) มาแสดงผล) 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

งบดําเนินงาน : ค่าจ้าง  

งบดําเนินงาน : ค่าใช้สอย  

งบดําเนินงาน : ค่าวัสดุ  

งบดําเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค  

งบดําเนินงาน : ค่าเดินทางต่างประเทศ  

งบดําเนินงาน : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

งบลงทุน : ครุภัณฑ์  

รวม  
หมายเหตุ (อCางอิง:  การตั้งงบประมาณใหCเป2นไปตาม ประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑAการจัดทําคําของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน8วยงานใน

ระบบวิจัยและนวัตกรรม) 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ใดมากท่ีสุด  (Dropdown ให้เลือก)  

o ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ ่งพาตนเองได้อย่างยั ่งยืน พร้อมสู ่อนาคต โดยใช้

วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม  

o ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข

ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย

และนวัตกรรม 
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o ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนว

หน้าท่ีก้าวหน้าล้ํายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

o ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนากําลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็น

ฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 

โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
 

10. ผลที่คาดวVาจะไดJรับสอดคลJองหรือสนับสนุนหมุดหมายใด ภายใตJแแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหVงชาติฉบับท่ี 13 มากท่ีสุด (Dropdown ให้เลือก)   

1.มิติภาคการผลิตและบริการเปYาหมาย (ประกอบดJวย 6 หมุดหมาย) 

o ไทยเปdนประเทศช้ันนำดJานสินคJาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคVาสูง  

o ไทยเปdนจุดหมายของการทVองเท่ียวท่ีเนJนคุณภาพและความย่ังยืน  

o ไทยเปdนฐานการผลิตรถยนตQไฟฟYาของอาเซียน  

o ไทยเปdนศูนยQกลางทางการแพทยQและสุขภาพมูลคVาสูง  

o ไทยเปdนประตูการคJาการลงทุนและยุทธศาสตรQทางโลจิสติกสQท่ีสำคัญของภูมิภาค  

o ไทยเปdนศูนยQกลางดJานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสQอัจฉริยะของอาเซียน 
 

2.มิติโอกาสและความเสมอภาค ทางเศรษฐกิจและสังคม (ประกอบดJวย 3 หมุดหมาย) 

o ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยVอมที่เขJมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แขVงขันไดJ  

o ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนVาอยูV ปลอดภัย เติบโตไดJอยVางย่ังยืน  

o ไทยมีความยากจนขJามรุ Vนลดลงและคนไทยทุกคน มีความคุJมครองทางสังคมท่ี

เพียงพอ เหมาะสม 
 

3.มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลJอม (ประกอบดJวย 2 หมุดหมาย)  

o ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารQบอนต่ำ  

o ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 

4.มิติปnจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ (ประกอบดJวย 2 หมุดหมาย) 

o ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุVงเรียนรูJอยVางตVอเน่ือง ตอบโจทยQการพัฒนาแหVงอนาคต  

o ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยQประชาชน 

 

 


