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Introductionบทน ำ



“แผนพฒันำจงัหวดั” 

2

เป็นแนวทางในการพัฒนาจงัหวัดแบบองคร์วมที่ครอบคลมุทกุมิติใน

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความมั ่นคง 

เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต สรา้งโอกาสและอาชีพใหส้นองต่อความต้องการ

ของประชาชนในจังหวัด โดยตอ้งใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล 

ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการ

พฒันาประเทศ ศักยภาพของพื้นที่ และปัญหาความตอ้งการของประชาชน

แผนพฒันาจงัหวดั เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการน านโยบายของรัฐบาล 

และทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ใหส้อดคล้องกับ

ศักยภาพของพื้นที่ และปัญหาความตอ้งการของประชาชน และเป็นแผน

ชีน้ าการพฒันาจงัหวดัในภาพรวม ระยะยาว (4 ปี) ซ่ึงขึน้อยู่กบัปัญหาและ

ความตอ้งการของประชาชนในขณะนั้น โดยสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้

ตามความเหมาะสม รวมทัง้การปรบัเปลี่ยนเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ของรฐับาล และทิศทางการพฒันาของประเทศ



กรอบยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จัดท าขึ้นเพ่ือใชเ้ป็น

กรอบยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอ้มกบัการปฏิรปูและการพัฒนา

ระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ ใหส้ามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือใหบ้รรลวิุสยัทศัน ์“ประเทศมีควำมมัน่คง มัง่คัง่ 

ยัง่ยืน เป็นประเทศพัฒนำแลว้ ด้วยกำรพัฒนำตำมปรชัญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง” และเป็นคตพิจนป์ระจ าชาตวิ่า “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” น าไปสู่การพัฒนาใหค้น

ไทยมีความสขุ และตอบสนองต่อการบรรลซ่ึุงผลประโยชนแ์ห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา

คณุภาพชีวิต สรา้งรายไดร้ะดับสงู เป็นประเทศพัฒนาแลว้ และสรา้งความสขุของคน

ไทย สังคมมีความมัน่คง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันไดใ้นระบบ

เศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร ์ดงันี้

➢ ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง 

➢ ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

➢ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 

➢ ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสงัคม 

➢ ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวิีตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

➢ ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั

กฎหมำย กฎ ระเบียบ
นโยบำยและมติคณะรฐัมนตรท่ีีเกี่ยวขอ้ง

กรอบยทุธศำสตรช์ำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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เนน้การยกระดบัศกัยภาพในหลากหลายมติ ิ

ควบคูก่บัการขยายโอกาสของประเทศไทย

ในเวทีโลก

เพื่อบริหารจดัการสภาวะแวดลอ้มของประเทศ

ใหม้คีวาม มัน่คง ปลอดภยั และมคีวามสงบ

เรียบรอ้ยในทกุระดบั และทกุมติิ

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

“ ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ 

ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้งขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนั

สรา้งความเป็นธรรม และลดความเหลือ่มล า้ใน

ทกุมติ ิกระจายศนูยก์ลางความเจริญทาง

เศรษฐกจิและสงัคม เพิ่มโอกาสใหท้กุภาคส่วนเขา้

มาเป็นก าลงัของการพฒันาประเทศในทกุระดบั

คนไทยในอนาคต มคีวามพรอ้มทัง้กาย ใจ 

สตปัิญญา ม ีทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21

มทีกัษะสื่อสารภาษาองักฤษ และภาษาที่ 3

และมคีณุธรรม

ดา้นพฒันาและเสริมสรา้งทรพัยากรมนษุย์
ดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

การปรับเปลีย่นภาครัฐ ยึดหลกั “ภาครัฐของ

ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนส์ว่นรวม”

ค านงึถึงความยัง่ยืนของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้ม 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชนใหเ้ป็นมติร 

ตอ่สิง่แวดลอ้ม เกดิผลลพัธต์อ่ความยัง่ยืน

ดา้นการสรา้งการเตบิโต

บนคณุภาพชวิีตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบัสมดลุ

และพฒันาระบบการบริหารภาครฐั
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การพฒันาประเทศในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560–2564) เป็น 5 ปีแรกของการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 

- 2579) สูก่ารปฏิบตั ิโดยแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ประกอบดว้ย 10 ยทุธศาสตร ์ดงันี้

➢ ยทุธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์

➢ ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม

➢ ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยืน

➢ ยทุธศาสตรก์ารเตบิโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน

➢ ยทุธศาสตร์การเสริมสรา้งความมัน่คงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ

สูค่วามมัง่คัง่ และยัง่ยืน

➢ ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทจุริตประพฤติ

มิชอบ และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

➢ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์

➢ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม

➢ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ

➢ ยทุธศาสตรค์วามร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพฒันา
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กฎหมำย กฎ ระเบียบ
นโยบำยและมติคณะรฐัมนตรท่ีีเกี่ยวขอ้ง

แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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รฐับาล มีนโยบายมุง่เนน้การพฒันาเชงิพื้นที่ (Area Based) โดย

ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย และทิศทางการพฒันาภาคที่ชดัเจน เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบตัแิละก ากบัใหก้ารขบัเคลื่อนการพฒันาเชงิพื้นที่ 

จงัหวดั ภาค และเมือง แบบบรูณาการทกุภาคสว่นเกิดผลสมัฤทธ์ิและ

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายรวมของประเทศ 

ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการบริหารงานเชงิพื้นที่

แบบบรูณาการ พ.ศ. 2560 (ประกาศใชต้ามราชกิจจานเุบกษา ลงวนัที่

17 พฤศจิกายน 2560) ไดก้ าหนดพ้ืนท่ีกล ุม่จงัหวดั จ ำนวน 18 กล ุม่

จงัหวดั ในพ้ืนท่ี 6 ภมิูภำค ไดแ้ก ่

▪ ภาคเหนอื 

▪ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

▪ ภาคกลาง 

▪ ภาคตะวนัออก

▪ ภาคใต ้(ฝัง่อนัดามนั/ฝัง่อ่าวไทย)

▪ ภาคใตช้ายแดน 

7

กำรบริหำรงำน

จงัหวดั  กล ุม่จงัหวดั และภำค แบบบรูณำกำร
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ประกำศ กนจ. เรือ่ง กำรจดัตัง้กล ุม่จงัหวดั

และก ำหนดจงัหวดัท่ีเป็นศนูยป์ฏิบติักำรของกล ุม่จงัหวดั ฉบบัท่ี 3

กลไกกำรบรหิำรงำนจงัหวดั กล ุม่จงัหวดัแบบบรูณำกำร และภำค



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท .) ( เดิม) มีนโยบาย

สนับสนนุการน า วทน. ไปพัฒนางานจังหวัดเพื่อยกระดับความเป็นอยู่

ใหก้ับประชาชนในทกุพื้นที่ของประเทศใหด้ีขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยให้

ความส าคัญกับการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรด์า้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่

สอดคลอ้งกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนบัสนนุการด าเนินงานใน

เชิงบรูณาการงานดา้น วทน. ที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับแนวทางการบูร

ณาการแผนงานและงบประมาณ ในระดับทอ้งถ่ินและจังหวัด รวมทั้ง

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น

รปูธรรม และเกิดการสรา้งงาน สรา้งเงนิ สรา้งคณุภาพชีวิตดว้ย วทน. 

อันเป็นกลไกส าคัญในการสรา้งมลูค่าเพิ่มของผลิตภัณฑท์ี่ เป็นรปูธรรม 

โดยมีเป้าหมายใหภ้าคเอกชน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และประชาชนน า

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์

กลไกกำรบรูณำกำร  งำนดำ้นวิทยำศำสตร์

เทคโนโลย ีและนวตักรรม ลงส ูพ้ื่นท่ี/จงัหวดั/ชมุชน/องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
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กลไกกำรบรูณำกำรงำนดำ้นวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรมลงส ู่พ้ืนท่ี/

จงัหวดั/ชมุชน/องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

PCSO
อุทยานวิทยาศาสตร์

ภูมิภาค 
(Science Park)
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โครงการศูนยป์ระสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค (ศวภ.)

เป็นหน่วยงานท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (เดิม)  ได้จดัตัง้ขึ้นตามมติ ครม. ในปี 
2555 ในการสนับสนุนการน าวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม  (วทน.) ไปพฒันาพื้นท่ี 
เพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่ให้กบัประชาชนในทุกพื้นท่ีของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคณุภาพและ
ยัง่ยืน  ภายใต้  “ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยน าศกัยภาพของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัมาผนวก
กบัความรู้อนัเกิดจากการวิจยั พฒันา และนวตักรรม ท่ีมีฐานของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
โดยได้มีการจดัท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “การพฒันาจงัหวดัด้วย วทน.”  ร่วมกบั
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2552 และปรบัปรงุเมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ท าให้
เกิดกลไกการด าเนินงานร่วมกนั  โดย มท. มอบหมายรองผู้ว่าราชการจงัหวดัท่ีท าหน้าท่ี
หวัหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจดัการ เป็น “ผู้บริหารวิทยาศาสตรจ์งัหวดัระดบัสูง (Provincial 
Chief Science Officer : PCSO)” ซ่ึง ศวภ. จะเป็นกลไกประสานงานหลกัในพืน้ท่ี ในการจดัท า
แผนงาน/โครงการด้าน วทน. ท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ท่ี  และประเดน็ปัญหา
ความต้องการของจงัหวดั  และผลกัดนัเข้าสู่แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
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ยุทธศาสตรก์ารด าเนนิงาน ศวภ.

บทบาทภารกิจ ศวภ.

การสง่เสริม ผลกัดนัในเชงินโยบาย ใหเ้กิดการพฒันา

พื้นที่จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั และทอ้งถ่ินดว้ย วทน.

การพฒันาระบบการบริหารจดัการ และสรา้งเครือขา่ยที่

เขม้แข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

การบรูณาการ และสรา้งความเขม้แข็งในพื้นที ่เพื่อ

ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิ และคณุภาพชวีิตดว้ย วทน.

การประชาสมัพนัธ ์และสรา้งความตระหนกั ให้

กลุม่เป้าหมายในพื้นทีร่ับร ู ้และใชป้ระโยชนจ์าก วทน.

ผลกัดนันโยบายและแผนงานดา้น วทน. ไปสูส่ว่นภมูิภาค และจดัท าแผนการ

พฒันาจงัหวดัดว้ย วทน. ร่วมกบั ผูบ้ริหารวิทยาศาสตรจ์งัหวดัระดบัสงู 

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั องคก์ารบริหารสว่นทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน

เป็นศนูยก์ลางประสานงานกบัชมุชน พ้ืนที่ หนว่ยงานในสงักดั และเครือขา่ย

เป็นผูแ้ทนกระทรวง ในคณะกรรมการ/คณะท างานขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาจงัหวดัดว้ย วทน. ตอ่กระทรวง 

รวมถึงปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย



“การพฒันาจงัหวดั

ดว้ย วทน.” 

19 มีนาคม 2558
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โครงการศูนยป์ระสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค (ศวภ.)

ด าเนนิงานในพ้ืนที่ (Area Based) 

ผา่นกลไกระดบักระทรวง ของ 2 กระทรวง

เร่ิมด าเนนิการในปี พ.ศ. 2555 ตาม มติ ครม. 

รบัผดิชอบพื้นที่ 51 จงัหวดั ใน 5 ภมูิภาค MOU

PCSO

ศวภ.1 ส ำนกังำน ณ จ. เชียงใหม่

ภำคเหนือตอนบน

พ้ืนท่ีใหบ้รกิำร 8 จงัหวดั : เชียงใหม ่แมฮ่่องสอน 

ล าปาง ล าพนู นา่น พะเยา เชียงราย แพร่

ศวภ.2 ส ำนกังำน ณ จ. ขอนแกน่

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

พ้ืนท่ีใหบ้ริกำร 12 จงัหวดั : ขอนแก่น หนองคาย 

เลย อุดรธานี  หนองบัวล าภ ู บึงกาฬ ร้อยเ อ็ด 

มหาสารคาม กาฬสินธุ ์นครพนม มกุดาหาร สกลนคร

ศวภ.3 ส ำนกังำน ณ จ.สงขลำ

ภำคใต้

พ้ืนท่ีใหบ้รกิำร 14 จงัหวดั : สงขลา ระนอง พงังา 

ภเูก็ต กระบี่ ตรงั สตลู ปัตตาน ียะลา นราธิวาส 

ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีพทัลงุ นครศรีธรรมราช

ศวภ.4 ส ำนกังำน ณ จ.ชลบรุี

ภำคตะวนัออก 

พ้ืนท่ีใหบ้ริกำร 9 จงัหวดั : ชลบรีุ จันทบรีุ ระยอง 

ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ นครนายก 

สมทุรปราการ

ศวภ.5 ส ำนกังำน ณ กทม.

ภำคกลำง 

พ้ืนท่ีใหบ้รกิำร 8 จงัหวดั : ปทมุธาน ีนนทบรีุ 

สระบรีุ พระนครศรีอยธุยา อ่างทอง ชยันาท สิงหบ์รีุ 

ลพบรีุ



1. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ 

(ก.น.จ.) ก าหนดกรอบ นโยบาย ขัน้ตอน และวิธีการการจดัท าแผนพฒันาและ

งบประมาณของจงัหวดัสง่ใหจ้งัหวดั

2. จงัหวดัรวบรวมขอ้มลูศกัยภาพของจงัหวดั และส ารวจความตอ้งการของประชาชน

ในจงัหวดัสง่ใหก้ลุม่จงัหวัด 

3. คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) ประชมุเพ่ือจดัท าร่าง

แผนพฒันาจงัหวดั

4. คณะกรรมการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) สง่แผนพฒันากลุ่ม

จงัหวดั (พรอ้มบญัชรีายการโครงการที่ตอ้งการใหส้นบัสนนุ) ให ้ก.บ.จ.

5. แตล่ะจงัหวดัจดัประชมุปรึกษาหารือกบัทกุภาคสว่นในจงัหวดัเพ่ือพิจารณา

แผนพฒันากลุม่จงัหวดัและแผนพฒันาจงัหวดัในคราวเดยีวกนั 

6. ก.บ.จ. เสนอความเห็นของที่ประชมุเกี่ยวกบัแผนพฒันากลุม่จงัหวดั สง่ ก.บ.ก. และ

ปรบัปรงุแผนพฒันาจงัหวดัใหส้มบรูณ ์และสง่ ก.น.จ.

7. ก.บ.ก. ปรบัปรงุแผนพฒันากลุม่จงัหวดัใหส้มบรูณ ์และสง่ ก.น.จ.

8. ก.น.จ. กลัน่กรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกบัแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุม่

จงัหวดัเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณาอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบ

9. คณะรฐัมนตรีพิจารณาเห็นชอบแผนพฒันากลุม่จงัหวดั/จงัหวดั

ขัน้ตอน  กำรด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดั

17

ก.บ.จ.  คือ  คณะกรรมการบริหารงานจงัหวัดแบบบรูณาการ 

ก.น.จ.  คือ  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวัดและกลุม่จงัหวัดแบบบรูณาการ

ก.บ.จ.  คือ  คณะกรรมการบริหารงานกลุม่จงัหวัดแบบบรูณาการ 
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การเช่ือมโยงและประสานแผนพฒันาในระดบัพื้ นที่
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แผนผงักำรด ำเนินงำนกระบวนกำรน ำวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม

เพ่ือกำรพฒันำจงัหวดั

รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์

ยทุธศาสตรจ์ังหวัด

วิเคราะหป์ระเด็นปัญหา

และความตอ้งการในพื้นที่

ประชมุหารือเพื่อคัดเลือก

เทคโนโลยีที่เหมาะสม

จัดท าห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain)

การประชมุคณะท างานพัฒนาจังหวัด

ดว้ย วทน. เพื่อผลักดันแผนงาน/

โครงการดา้น วทน. เขา้สู่แผนพัฒนา

จังหวัด

จังหวัดมีหนงัสือตอบรับ

การบรรจแุผนงาน/โครงการเขา้สู่

แผนพัฒนาจังหวัด

ด าเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการ 

ร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ฐานขอ้มลูเทคโนโลยี ของหนว่ยงาน

ในสังกัดและหนว่ยงานเครือขา่ย

ห่วงโซ่คณุค่าตามประเด็น

ความตอ้งการของพื้นที่

คณะอนกุรรมการบรูณาการ

ดา้น วทน.ฯ พิจารณา
ไมเ่ห็นชอบ

ทบทวน/

ปรบัปรงุ

เห็นชอบ

เห็นชอบ
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ห่วงโซ่คณุค่ำ V alue Chain
ตำมประเด็นควำมตอ้งกำรของพ้ืนท่ี
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ห่วงโซ่คณุค่ำ V alue Chain
ตำมประเด็นควำมตอ้งกำรของพ้ืนท่ี
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ห่วงโซ่คณุค่ำ V alue Chain
ตำมประเด็นควำมตอ้งกำรของพ้ืนท่ี
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Success Cases ของ ศวภ.

ในกำรผลกัดนัแผนงำน/โครงกำร เขำ้แผนพฒันำจงัหวดั
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Success Cases ของ ศวภ.
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Success Cases ของ ศวภ.
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ภำพตวัอยำ่ง กำรด ำเนินงำน ของ ศวภ.

ในกำรผลกัดนัแผนงำน/โครงกำร เขำ้แผนพฒันำจงัหวดั

การประชมุร่วมกบัหนว่ยงานในจงัหวดั
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ภำพตวัอยำ่ง กำรด ำเนินงำน ของ ศวภ.

ในกำรผลกัดนัแผนงำน/โครงกำร เขำ้แผนพฒันำจงัหวดั

การลงพื้นที่วิเคราะหป์ระเด็นความตอ้งการ
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ปัญหำ  และอปุสรรค

ในกำรผลกัดนัแผนงำน/โครงกำร เขำ้แผนพฒันำจงัหวดั

➢ ความแตกตา่งในการด าเนินงานของหนว่ยงานทัง้ในส่วนกลางและส่วน

ภมูิภาค ที ่มีเป้าหมายและตวัชี ้ว ัดการด าเนินงานที่แตกตา่งกัน จึงเป็น

อปุสรรคตอ่การสรา้งความเขา้ใจ และการบรูณาการท างานร่วมกนัใน

พ้ืนที่อย่างตอ่เนื่อง 

➢ หนว่ยงานที่สามารถขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากจังหวัดได ้จะตอ้ง

มีที ่ตัง้ในจังหวัด จึงเป็นขอ้จ ากดัของการเสนอแผนงาน/โครงการของ 

ศวภ. ที่ไม่สามารถขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากจังหวัดไดโ้ดยตรง 

เนื่องจาก ศวภ. ไม่มีที่ตัง้ประจ าจังหวัดทกุจังหวัด

➢ การขยายผลการด าเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการดา้น วทน . ในบางพื้นที่

ยังไม่สามารถท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาด

ความรูค้วามเขา้ใจ และการยอมรับในการน าองคค์วามรูด้า้น วทน . ไปใช ้

ประโยชน์

➢ การบรูณาการการท างานร่วมกนัของหนว่ยงานในกระทรวงยังไม่เพียงพอ

ตอ่การด าเนินกิจกรรม/โครงการน าร่องในพื้นที ่ จึงมีผลตอ่การจัดท า

แผนงาน/โครงการดา้น วทน. เพ่ือบรรจภุายใตแ้ผนพัฒนาจังหวัด 
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ขอ้เสนอแนะ

ในกำรผลกัดนัแผนงำน/โครงกำร เขำ้แผนพฒันำจงัหวดั

✓ ศึกษายทุธศาสตรใ์หค้รอบคลมุตัง้แตย่ทุธศาสตรช์มุชน/ต าบล/อ าเภอ/

จงัหวดั/ภาค/กระทรวง และชาติ

✓ การเชือ่มโยงยทุธศาสตรใ์นทกุระดบั และเชือ่มตอ่องคค์วามรูด้า้น วทน. 

เพื่อตอบประเด็นความตอ้งการของพื้นที่ใหต้รงตามเป้าหมาย

✓ จดัการประชมุเพื่อบรูณาการร่วมกนัระหว่างหนว่ยงานในกระทรวง และ

หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง ในการรวบรวมและวิเคราะหเ์ทคโนโลยีที่เหมาะสมกบั

บริบทของพื้นที่

✓ จดัประชมุร่วมกบัหนว่ยงานในพ้ืนที่/ชมุชน/อ าเภอ/จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั 

เพื่อหารือประเด็นความตอ้งการ และแนวทางการบรูณาการสง่เสริม/

สนบัสนนุการด าเนนิงานที่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาพ้ืนที่

✓ จดัท าห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain: VC) ร่วมกบัหนว่ยงานในกระทรวง และ

สถาบันการศึกษา รวมทัง้หนว่ยงานในพ้ืนที่ เพื่อวางแผนการด าเนนิงาน

ร่วมกนั และจดัสรรงบประมาณในการจดัท าแผนงาน/โครงการภายใต ้VC 

เพ่ือเสนอของบประมาณสนบัสนนุการด าเนนิงาน

✓ น าเสนอ VC และแผนงาน/โครงการเพื่อขอรบัการจดัสรรงบประมาณ

ภายใตแ้ผนพฒันาจงัหวดั ทัง้นี ้หากแผนงาน/โครงการไมไ่ดร้บัการ

สนบัสนนุงบประมาณ ตอ้งวิเคราะหค์วามส าคญัของโครงการ และประชมุ

หารือเพื่อปรบักิจกรรมหรือหาแหลง่งบประมาณอ่ืนตอ่ไป



ศึกษายทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัชาติ/จงัหวัด/ทอ้งถ่ิน

ลงพ้ืนท่ีหาโจทยค์วามตอ้งการ วิเคราะหเ์ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ประสานงาน เชื่อมโยงเทคโนโลยี เกิดการบรูณาการร่วมกนั

รวบรวมขอ้มลูเทคโนโลยีและผูเ้ชี่ยวชาญภายในกระทรวง  

ประชมุหารือกบัหนว่ยงานกระทรวงและในพ้ืนท่ี เพื่อเตมิเต็ม VC พฒันาโครงการ

ตดิตามการด าเนนิโครงการ แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ตอ่ยอด
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TIP & Technique
กำรผลกัดนัแผนงำน/โครงกำร เขำ้แผนพฒันำจงัหวดัใหป้ระสบควำมส ำเรจ็

รูเ้คา้…เตรียมพรอ้มกอ่นท าแผน

เขา้ถึง…ความตอ้งการในพื้นที่

เชือ่มโยง…เครือขา่ย

ใสใ่จ…พฒันา

รูเ้รา…เตรียมอาวธุกอ่นลงพื้นที่

เขา้หา…สรา้งพนัธมิตร
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ขอ้มลูติดต่อ ศวภ.

ในกำรผลกัดนัแผนงำน/โครงกำร เขำ้แผนพฒันำจงัหวดั

Contact

ศวภ.1
ภาคเหนือตอนบน
ท่ีตัง้ : ชัน้ 2 อาคารอ านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์
ภาคเหนือ จงัหวดัเชยีงใหม ่(อาคาร B)
เลขที ่155 ม.2 ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50100

โทรศพัท ์: 053 211 434 โทรสาร : 053 211 434

ศวภ.2
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
ท่ีตัง้ : เลขที ่123 ชัน้ 2 ห้อง NESP – 209 ชัน้ 2  
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ .กัลปพฤกษ์ ต .ในเมือง 
อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศพัท ์: 043 047 400 โทรสาร : 043 047 401

ศวภ.3
ภาคใต้  
ท่ีตัง้ : อาคารอุทยานวทิยาศาสตรภ์าคใต ้
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ต.คอหงส ์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Email : most.rcc3@gmail.com

ศวภ.4
ภาคตะวนัออก 
ท่ีตั ้ง :  ชัน้  2 อาคาร 50 ปี  มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข 
อ.เมอืง จ.ชลบุร ี20131

โทรศพัท ์: 038 394 790-1 โทรสาร : 038 394 792ศวภ.5
ภาคกลาง 
ท่ีตัง้ : ชัน้ 6 อาคารพระจอมเกลา้ ส านกังาน
ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม ถ.พระรามที ่6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทว ีกทม. 10400

โทรศพัท ์: 0 2333 3928     โทรสาร : 0 2333 3932
Email : monitorst2015@gmail.com
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คณะผ ูจ้ดัท ำ

ท่ีปรกึษำ

นางวนดิา  บญุนาคคา้ ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

KM Team

นางเทียรทอง  ใจส าราญ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ

นางสาวเนตรนภา  สารสรอ้ย นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

นางสาวมชัฌิมา  นนัทรตัน์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

นางสาวเดอืนเพ็ญ  อาจไธสง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตักิาร

นางสาวกมลวรรณ  สนุทรเกตุ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตักิาร

นางสาวนภาพรรณ  ทองประดบั นกัจดัการงานทัว่ไป




