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Introductionบทนํา

คู่มือการจัดการความรู ้เร่ือง “เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการ สู่แผนพัฒนา

พ้ืนที่” จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของศนูย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประจาํภมูิภาค (ศวภ.) (เดิม) ซ่ึงเป็นกลไกสาํคัญในการขบัเคลื่อนภารกิจดา้นวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ในภมูิภาค โดย ศวภ. ทําหนา้ที่เป็นหน่วยประสาน 

เชื่อมโยงการนาํองค์ความรูภ้ายใตภ้ารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ปัจจบุัน

เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไปสนับสนนุและ

ผลกัดนัใหเ้กิดแผนงาน /โครงการที่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของพ้ืนที่ ใหส้ามารถเชือ่มโยง 

พัฒนาตอ่ยอดผลิตภณัฑ ์สรา้งรายได ้สรา้งงาน และยกระดับชีวิตใหแ้ก่พ่ีนอ้งประชาชนทัว่ทกุภมูิภาค

ของประเทศ

ศวภ. จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยนาํ

ร่อง 4 แห่ง ใน 4 ภมูิภาค ไดแ้ก่ ศนูยป์ระสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีประจาํภมูิภาค 

ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ภาคใต ้(ศวภ.3) และภาค

ตะวันออก (ศวภ.4) ต่อมาสาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) มีนโยบายให้

จัดตั้งศนูยป์ระสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาํภมูิภาค ภาคกลาง เพ่ิมอีก 1 แห่ง 

รวมเป็น 5 ภมูภิาค เพ่ือใหก้ารดาํเนนิงานครอบคลมุทัว่ประเทศ

 ดงันัน้ เนือ้หาสาระสาํคัญของคู่มอืเลม่นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือการสื่อสารและอธิบายให้

บุคลากรของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนบุคคลภายนอก 

ไดเ้ขา้ใจถึงบทบาทการดาํเนินงานของ ศวภ. โดยเฉพาะเทคนิควิธีการปฏิบัติภารกิจในระดับพ้ืนที่ เพ่ือ

สรา้งความร่วมมือกับเครือขา่ยพันธมิตรทกุหน่วยงานในภมูิภาคใหเ้ขม้แข็ง นับเป็นหัวใจสาํคัญของ

การผลักดันแผนงาน/โครงการดา้น วทน. ใหป้ระสบผลสาํเร็จอย่างเป็นรปูธรรม เพ่ือใหป้ระชาชนคน

ไทยไดเ้ขา้ใจและเห็นความสาํคัญขององคค์วามรูด้า้น วทน. ที่สามารถนาํไปปรับใชใ้นการพัฒนาอาชีพ 

สร้างเศรษฐกิจไปสู่ความยัง่ยืน โดยยึดแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทย    

คณะผูจ้ดัทาํคู่มือการจัดการความรู ้เร่ือง “เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการ สู่

แผนพัฒนาพ้ืนที่” หวงัเป็นอย่างย่ิงวา่เอกสารเลม่นีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ผูบ้ริหาร อว. ในการวางนโยบาย

การขบัเคลื่อน วทน. เชิงพ้ืนที่ใหส้อดคลอ้งกับยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์

อย่างย่ิงสาํหรับขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ อว. ที่ปฏิบัติภารกิจการผลักดันแผนงาน/โครงการดา้น วทน. 

ในระดบัภมูภิาค

                 สาํนกัสง่เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

               สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม                                    

        พฤศจิกายน 2562
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บทท่ี 1 

ท่ีมาและความสาํคญั

ของการจดัทําแผนพฒันาพ้ืนท่ี
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดั กล ุม่จงัหวดั และภาค)



ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นกรอบยทุธศาสตรใ์น

การพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอ้มกับการปฏิรปูและการพัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารราชการแผ่นดินในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร ์ใหส้ามารถนาํไปสู่การปฏิบัตอิย่าง

จริงจัง เพ่ือใหบ้รรลวิุสัยทัศน ์“ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศ

พฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง” นาํไปสู่การ

พฒันาใหค้นไทยมีความสขุ และตอบสนองตอ่การบรรลซ่ึุงผลประโยชนแ์ห่งชาต ิในการท่ี

จะพัฒนาคณุภาพชีวิต สรา้งรายไดร้ะดบัสงู เป็นประเทศพัฒนาแลว้ และสรา้งความสขุ

ของคนไทย สงัคมมีความมัน่คง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัไดใ้น

ระบบเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร ์ดงันี้

1) ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง 

2) ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

3) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 

4) ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสงัคม 

5) ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

6) ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี

         1. ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
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กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย



เนน้การยกระดบัศักยภาพในหลากหลายมติ ิ

ควบคูก่บัการขยายโอกาสของประเทศไทย

ในเวทีโลก

เพื่อบริหารจดัการสภาวะแวดลอ้มของประเทศ

ใหม้คีวาม มัน่คง ปลอดภยั และมคีวามสงบ

เรียบรอ้ยในทกุระดบั และทกุมติิ

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

“ ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ 

ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้งขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนั

สรา้งความเป็นธรรม และลดความเหลือ่มลํา้ใน

ทกุมติ ิกระจายศนูยก์ลางความเจริญทาง

เศรษฐกจิและสงัคม เพิ่มโอกาสใหท้กุภาคสว่นเขา้

มาเป็นกาํลงัของการพฒันาประเทศในทกุระดบั

คนไทยในอนาคต มคีวามพรอ้มทัง้กาย ใจ 

สตปัิญญา ม ีทกัษะทีจ่าํเป็นในศตวรรษที ่21 

มทีกัษะสื่อสารภาษาองักฤษ และภาษาที ่3 

และมคีณุธรรม

ดา้นพฒันาและเสริมสรา้งทรพัยากรมนษุย์
ดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

การปรบัเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลกั “ภาครัฐของ

ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนส์ว่นรวม”

คาํนงึถึงความยัง่ยืนของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้ม 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชนใหเ้ป็นมติร 

ตอ่สิง่แวดลอ้ม เกดิผลลพัธต์อ่ความยัง่ยืน

ดา้นการสรา้งการเติบโต
บนคณุภาพชวิีตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรับสมดลุ
และพฒันาระบบการบริหารภาครฐั

5
ที่มา: สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(http://www.nesdb.go.th)



ความสําคญัของการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี ในยทุธศาสตรท่ี์ 6 

“ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั”  กําหนดให้

ภาครัฐบริหารงานแบบบรูณาการโดยมียทุธศาสตรช์าต ิเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทกุระดับ ทกุประเด็น ทกุภารกิจ และทกุพ้ืนท่ี การบริหารจัดการภาครัฐ มี

ความสอดคลอ้งเชือ่มโยงและเป็นกลไกสาํคญัในการนาํยทุธศาสตรช์าตสิ ูก่ารปฏิบัติในทกุ

ระดบั มีการจดัสรรงบประมาณท่ีมีลกัษณะยึดโยงกบัยทุธศาสตรใ์นทกุระดบั มีเป้าหมาย

ร่วมกัน ทัง้ในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนท่ี โดยอาศัยขอ้มลูขนาดใหญ่ รวมทั้งมี

ระบบติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน ทั้งในระดับยทุธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนท่ี 

เพ่ือนาํไปสูก่ารกาํหนดประเด็นการพฒันา การจดัทาํนโยบาย และการติดตามประเมินผล

ท่ีเป็นระบบอย่างตอ่เนือ่ง

ทัง้นี้ ในการจัดทาํแผนพัฒนาในระดบัพ้ืนท่ี ดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (วทน.) นั้น ควรมุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาในประเด็น

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 “ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั”  เพ่ือใหป้ระเทศไทย

สามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแลว้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งยกระดบัผลิตภาพการผลิต 

และการใชน้วัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

ทั้งในสาขาอตุสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรา้งความมัน่คงและปลอดภัยดา้น

อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคา้และการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งการ

พฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต

6

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย



การพัฒนาประเทศในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

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

ปฏิบตั ิโดยแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ประกอบดว้ย 10 ยทุธศาสตร ์ดงันี้

1) ยทุธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์

2) ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํา้ในสงัคม

3) ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยืน

4) ยทุธศาสตรก์ารเตบิโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ

สูค่วามมัง่คัง่และยัง่ยืน

6) ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุริตประพฤตมิิชอบ 

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

7) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์

8) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม

9) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

10) ยทุธศาสตรค์วามร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพฒันา

ในการจัดทาํแผนงาน/โครงการ ดา้น วทน. จะตอ้งใหค้วามสาํคัญกบัประเด็น

ท่ีมีลักษณะการบรูณาการ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิไดอ้ย่าง

แทจ้ริง โดยมีจดุเนน้และประเด็นการพัฒนาสาํคัญท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ยทุธศาสตรท่ี์ 8 และ

ยทุธศาสตรท่ี์ 9

         2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
             (พ.ศ. 2560 – 2564)

7

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
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จุดเนนและประเดน็การพัฒนาสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

นวัตกรรม

ที่มา: สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(http://www.nesdb.go.th)



กาํหนดใหค้ณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบรูณาการ (ก.น.จ.) ทาํหนา้ท่ีกาํหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กําหนดนโยบาย หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการจัดทํา รวมทั้ง
พิจารณากลัน่กรองและใหค้วามเห็นชอบแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจาํปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดทาํและบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่ม
จงัหวดั โดยมีเจตนารมณ ์คือ

(1) เนน้การพฒันาระบบการบริหารท่ียึดพ้ืนท่ี เพ่ือลดความเหล่ือมลํา้ในการ
พฒันาของแตล่ะพ้ืนท่ีใหม้ีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมากขึ้น และตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

(2) จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการแนวใหม่ เป็น
การจัดความสัมพันธใ์นแนวตัง้ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และ
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งความสัมพันธ์ในแนวนอนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และภาค
ประชาสงัคม เพ่ือบรูณาการทาํงานร่วมกนั

         3. พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการบรหิารงานจงัหวดัและ
             กล ุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551 

9

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ที่มา: พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวัดแบบบรูณาการ พ.ศ.2551



ประกาศใชต้ามราชกิจจานเุบกษา ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 กาํหนดให้

มีการแบง่พ้ืนท่ีการพฒันาออกเป็น 6 ภาค (18 กล ุม่จงัหวดั) ดงันี้

 ภาคเหนอื 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ภาคกลาง 

 ภาคตะวนัออก

 ภาคใต ้(ฝัง่อนัดามนั/ฝัง่อ่าวไทย)

 ภาคใตช้ายแดน 

 4. ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการบรหิารงาน
     เชิงพ้ืนท่ีแบบบรูณาการ พ.ศ. 2560

10

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ประกาศ ก.น.จ. เรือ่ง การจดัตัง้กล ุม่จงัหวดั

และกาํหนดจงัหวดัท่ีเป็นศนูยป์ฏิบติัการของกล ุม่จงัหวดั ฉบบัท่ี 3

ที่มา: ราชกจิจานเุบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง (17 พฤศจิกายน 2560): หนา้ 14-16
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ี

แบบบรูณาการ พ.ศ. 2560 กาํหนดใหม้ียทุธศาสตรก์ารพฒันาภาคเป็นแผนกาํหนด

แนวทางการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนท่ี เพ่ือประโยชนใ์นการบรูณาการงบประมาณ 

หรือการปฏิบัติภารกิจ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล ท่ี

ครอบคลมุในทกุมิติ และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระดับพ้ืนท่ี ตั้งแต่ระดับภาคลงไปสู่

กลุ่มจังหวัดและจังหวัด และกําหนดใหก้ารจัดทําแผนพัฒนาในแต่ละระดับจะตอ้งมี

ความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหเ้กิดแรงขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปพรอ้ม

กนัในทกุพ้ืนท่ี ตามหลกัการไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั ทั้งดา้นการพัฒนาคณุภาพชีวิต การ

สรา้งโอกาส สรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัง้แตร่ะดบัจงัหวัด/กลุ่มจังหวัด/ระดบัภาค ไปสู่เวทีการแขง่ขนัในระดบัประเทศ ระดบั

ภมูิภาค และไปสูร่ะดบัโลก

         5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาค  



12

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ที่มา: สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(http://www.nesdb.go.th)
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ที่มา: สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(http://www.nesdb.go.th)



14

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทําแผนพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ที่มา: สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(http://www.nesdb.go.th)



กลไกระดบัชาติ

(1 )  คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก .บ .ภ. )  โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
(สศช.) เป็นกรรมการและเลขานกุาร

(2) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณา
การ (ก.น.จ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกรรมการและเลขานกุาร

(3) คณะอนกุรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (6 คน รับผิดชอบ 6 ภาค) และผูแ้ทนสาํนักเลขาธิการสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร

กลไกระดบักล ุ่มจงัหวดั คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณา
การ (ก .บ .ก.)  โดยมีหัวหน ้ากลุ่มจังหวัด เ ป็นประธาน และข ้าราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยท่ีปลดักระทรวงมหาดไทยแตง่ตัง้ เป็นกรรมการและเลขานกุาร

กลไกระดบัจงัหวดั คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) 
โดยมีผูว่้าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหนา้สํานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานกุาร 

15

กลไกการบรหิารงานในพ้ืนท่ี
จงัหวดั  กล ุม่จงัหวดั และภาค แบบบรูณาการ

กลไกการบรหิารงานจงัหวดั กล ุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ และภาค

ที่มา: สาํนกัพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวัด สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (http://pad.moi.go.th/TH/home.html)



เป็นแผนท่ีเป็นการขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาภาค หรือความตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นประเด็นร่วมในพ้ืนท่ี 

และตอ้งมีขอบเขตการดาํเนนิการหรือไดร้บัผลประโยชนม์ากกว่า 1 จงัหวดั

นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัทํา

16

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดั กล ุม่จงัหวดั และภาค

 แผนพฒันาจงัหวดั

 แผนพฒันากล ุม่จงัหวดั

 แผนพฒันาภาค

 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนด

รายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาท่ีจดัทาํขึน้สาํหรบัปีงบประมาณแตล่ะปี ซ่ึงมี

ความตอ่เนือ่งและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลมุระยะเวลาส่ีปี โดยมีการทบทวนเพ่ือ

ปรบัปรงุเป็นประจาํทกุปี

เ ป็นแผนท่ีมีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนอง

ความตอ้งการ และแกไ้ขปัญหาท่ีสาํคัญของจังหวัด และขับเคล่ือนประเด็นการ

พฒันาจงัหวดัท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิแผนระดบัชาติ นโยบายรัฐบาล และ

แผนพฒันาภาค ตามศกัยภาพและโอกาสของจงัหวดั

เป็นแผนท่ีกาํหนดทิศทางการพัฒนาภาคท่ีสอดคลอ้งเชื่อมโยงกับแผน

ระดบัชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนท่ี เป็นเคร่ืองมือ

บรูณาการแผนของส่วนราชการ เพ่ือขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และประเด็นการ

พฒันาภาคสูก่ารปฏิบตัิ



1. ยึดยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี แผนปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 นโยบายรฐับาล แผนการบริหารราชการแผน่ดิน รวมทัง้แผนรายสาขา/เฉพาะ
ดา้นตา่ง ๆ ท่ีผา่นความเห็นชอบจาก ครม. แลว้ และขอ้สัง่การของนายกรฐัมนตรี

2. ใหค้วามสาํคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้นาํการพัฒนาในภาพรวมของ
พ้ืนท่ี เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาท่ีสอดคลอ้งเชื่อมโยงกันในทกุพ้ืนท่ี และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขง่ขนั อนัจะกอ่ใหเ้กิดประโยชนต์อ่ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง 

3. การจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ใหใ้ชก้ระบวนการประชาคมแบบมี
ส่วนร่วมของทกุภาคส่วน หรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงปัญหา
และความตอ้งการจากประชาชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งใหมี้การประสานแผนในระดับพ้ืนท่ี โดยการ
รวบรวมและจัดลาํดับความสาํคัญของปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี ผ่านกลไก
การจดัทาํแผนพฒันาหมูบ่า้น/ชมุชน แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน และแผนความตอ้งการของอาํเภอ เพ่ือให้
แผนมีความเชื่อมโยงสอดคลอ้งกนัในทกุระดบัเป็นแผนเดียวกนั (One Plan) 

4. การขบัเคล่ือนประเด็นการพัฒนา มุ่งเนน้การทาํงานแบบเครือขา่ยร่วมกนัทกุภาค
สว่น ทัง้สว่นราชการ (สว่นกลาง สว่นภมูิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมหรือ
ประชารฐั และชมุชน เพ่ือร่วมกนัวางยทุธศาสตรก์ารพฒันาใหเ้หมาะสมกบัโอกาสและศักยภาพของ
ภาค กลุม่จงัหวัด และจงัหวัด รวมทั้งร่วมมือกนัในการสนบัสนนุการขบัเคล่ือนประเด็นการพัฒนา
ท่ีสาํคญัของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสมัฤทธ์ิผล โดยจะตอ้งมีการกาํหนด
เป้าหมายและตวัชี้วัดท่ีชดัเจน

5. การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ใหเ้สนอ
ในช่วงปีแรกของแผน สาํหรับการทบทวนหรือปรับปรงุแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพฒันาจงัหวัด ใหด้าํเนนิการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณอ์ย่างมีนยัสาํคญัท่ีมี
ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายของการพฒันาภาค กลุม่จงัหวัด และจังหวัด เพ่ือใหแ้ผนทันสถานการณ ์
และยืดหยุ่นตอ่การเปลี่ยนแปลงมากขึน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัปรงุแผนทกุปี

นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัทํา

17

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดั กล ุม่จงัหวดั และภาค

นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัทําแผนจงัหวดั/กล ุม่จงัหวดั ฉบบัทบทวน 
พ.ศ. 2561–2565 และแผนพฒันาภาค พ.ศ. 2560-2564

(มตคิณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ.) เมือ่วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

และคณะอนกุรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค ดา้นวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) เมือ่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561) 

ในการจดัทาํแผนพฒันาระดบัพื้นท่ี ใหใ้ชห้ลกัเกณฑด์งันี้



18

นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัทํา
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดั กล ุม่จงัหวดั และภาค
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นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัทํา
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดั กล ุม่จงัหวดั และภาค

ปฏิทินการจดัทําแผน และแนวทางการประสานแผนในระดบัพ้ืนท่ี 

ที่มา: สาํนกัพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวัด สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (http://pad.moi.go.th/TH/home.html)
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แนวทางการบรูณาการ

แผนงาน/โครงการ ดา้น วทน. ในระดบัพ้ืนท่ี 

บทท่ี 2 
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PCSO

อุทยานวิทยาศาสตร

ภูมิภาค 

(Science Park)

กลไกการบรูณาการ งานดา้น วทน. 
ลงส ูพ้ื่นท่ี/จงัหวดั/ชมุชน/องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
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24



25

ประชมุหารือ/ประสานงาน ร่วมกบัพ้ืนท่ี 

เพ่ือจับคู ่(Matching) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

พื้นท่ีมีหนงัสือตอบรับ
การบรรจแุผนงาน/โครงการ

เขา้สู่แผนพฒันาพื้นท่ี

ดาํเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการ 

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

ห่วงโซ่คณุค่าตามประเด็น

ความตอ้งการของพ้ืนท่ี

แนวทาง การจดัทํา

พื้นท่ีเสนอขอรับการสนบัสนนุ

งบประมาณประจาํปี

กระทรวงมหีนงัสอืถึง สาํนกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
(เจา้ภาพแผนงานบรูณาการฯ)

กระบวนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจาํปี โดย สาํนกังบประมาณ

บรรจเุป็นวาระในการประชมุ
คณะกรรมการพฒันา

จงัหวดัดว้ย วทน. 

วิเคราะหป์ระเด็นปัญหา

และความตอ้งการในพ้ืนท่ี

รวบรวมขอ้มลู 
วิเคราะหย์ทุธศาสตร์

การพัฒนาพ้ืนท่ี

ฐานขอ้มลูเทคโนโลยี 

ของหนว่ยงานในสงักดั

และหนว่ยงานเครือขา่ย

จดัทําห่วงโซ่คณุค่า 

(Value Chain)

ครม. อนมุตังิบประมาณ

แผนภาคแผนกล ุม่จงัหวดั

กระทรวงมหีนงัสอืถึงหนว่ยงานเจา้ของ
งบประมาณในพื้นท่ี (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน/จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั)

บรรจเุป็นวาระในการประชมุ
คณะอนกุรรมการบรูณาการงานดา้น 

วทน. กับจงัหวัด/กลุม่จงัหวัด

แผนงาน/โครงการ ดา้น วทน. เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ี

แผนจงัหวดัแผน อปท.

แผนภาคแผน อปท./จงัหวดั/
กล ุ่มจงัหวดั

การประชมุร่วมกับ
องคก์ารบริหาร

ส่วนทอ้งถ่ิน

การประชมุ
คณะทาํงานพฒันา
จังหวัดดว้ย วทน. 

การประชมุร่วมกบั
คณะกรรมการ

บริหารงานกลุม่จงัหวดั
แบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

การประชมุร่วมกบั
สาํนกังานสภา

พฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ

ศวภ. ประสานงานร่วมกับหนว่ยงาน

ในสงักัด อว. พฒันาขอ้เสนอโครงการ 

เพื่อขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 



บูรณาการแผนงานโครงการ ดาน วทน. รวมกับ อบจ.เชียงราย

โครงการ การนาํองคความรู ดาน วทน. มาพัฒนา อบจ.เชียงราย ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)

ศวภ.1 หนวยงานในสังกัด อว. อบจ.เชียงราย

เม.ย.61

ก.ย.61

จัดทําโดย: ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคเหนอืตอนบน (ศวภ.1)

พ.ย.61

กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงานจากกิจกรรม

การดําเนินโครงการตามแผนงาน:  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 อบจ.เชียงราย รวมกับ สส.สป.อว. ได

จัดโครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูผลิตผา ทอผา กลุมพัฒนาสตรีและกลุมอาชีพจังหวัดเชียงราย เม่ือ

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอรท จังหวัดเชียงราย โดย สป.อว. ใหการ

สนับสนุนดานเทคโนโลยี และองคความรูในการพัฒนาผา สิ่งทอ โดยมีวิทยากร จาก สวทช. และ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผูประกอบการจํานวนกวา 100 ราย 

จากทั้ง 18 อําเภอในจังหวัดเชียงรายไดเขารวมกิจกรรม 

ป งบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงานในสังกัด อว. ไดนําเสนอแผนงาน/โครงการ ดาน วทน. ที่มีแผนการดําเนินงานรวมกับ 

อบจ.เชียงราย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและตอบรับการ

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่มีความชัดเจนและมีความพรอมในการดําเนินงาน 

ป งบประมาณ พ.ศ. 2561

ศวภ.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนําองคความรู ดาน วทน. มา

พัฒนา อบจ.เชียงราย ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) 

เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ หองประชุมธรรมรับอรุณ อบจ.

เชียงราย โดยมีแตละสวนงานของ อบจ.เชียงราย และหนวยงานใน

สังกัด อว. เขารวมการประชุม โดยมี ปลัด อบจ.เชียงราย เปน

ประธานในการประชุม

อบจ. เชียงราย มีหนังสือ ที่ ชร 51007/4808 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ตอบรับแจงความพรอม

ในการดําเนินงานรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ทั้ง 12 โครงการ  

ศวภ.1 ไดสงสรุปการประชุมและมีหนังสือ ที่ วท 0217/3876 

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพ่ือสงแผนงาน/โครงการดาน 

วทน. เพ่ือขอพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2562) อบจ.เชียงราย จํานวน 12 โครงการ

โดย อบจ. เชียงราย ไดบรรจุโครงการที่มีความรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบจ. เชียงราย และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-

2564) อบจ. เชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผลิตผา ทอผา กลุมพัฒนาสตรี และกลุมอาชีพจังหวัดเชียงราย

2. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ (Medicopolis)

3. โครงการเสวียนอัจฉริยะ

พ.ค.61

ศวภ.1 ไดประสานงานหนวยงานในสังกัด อว. ที่เกี่ยวของ และ อบจ.

เชียงราย ถึงการวางแผนดําเนินงาน ขอบเขตการดําเนินงาน ระหวาง

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และ อบจ.เชียงราย ในโครงการที่มีความ

พรอมและมีการประสานงาน มีแผนการดําเนินงานรวมกันอยาง

ชัดเจน เชน โครงการสงเสริมอาชีพผูผลิตผา ทอผาฯ โครงการดาน

การศึกษา โครงการเสวียนอัจฉริยะ เปนตน

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต อบจ. เชียงราย ไดมีการประสานงานและหารือเพ่ิมเติมถึงขอบเขตความ

รับผิดชอบ ระหวาง อบจ.เชียงราย และ อว. ในโครงการที่มีแผนดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน ดังนี้

1. โครงการ สงเสริมอาชีพผูผลิตผา ทอผากลุมพัฒนาสตรีและกลุมอาชีพ จังหวัดเชียงราย ซึ่งกําหนด

จัดกิจกรรมในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอรท จังหวัดเชียงราย

2. ศลช. ไดเขาดําเนินงานโครงการ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ (Medicopolis) ได

รวมดําเนินโครงการการศึกษาความเปนไปได (Feasibility) และชองวาง (Gap Analysis) การ

พัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการทองเที่ยว (Medicopolis) จังหวัดเชียงราย พรอมทั้ง

สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ โดยพัฒนาหนังสือชุดสุขใจไรเศราไรเสื่อมเพ่ือใชเปนสื่อในการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตในการดูแลผูสูงอายุ 

3. โครงการดานการศึกษา มีการหารือเก่ียวกับกิจกรรมดานการศึกษาตางๆ ตามประเด็นที่ทาง อบจ.

เชียงราย มีความตองการพัฒนาหรือรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีจาก กระทรวงวิทยาศาสตร

4. โครงการเสวียนอัจฉริยะ ที่มีการหารือรวมกับ วว. เพ่ือหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดําเนินงาน 

มิ.ย.61

ศวภ.1 เขารวมโครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูผลิตผา ทอผา กลุม

พัฒนาสตรีและกลุมอาชีพจังหวัดเชียงราย ที่จัดโดย สป.อว. รวมกับ 

อบจ. เชียงราย ตามแผน ดําเนินงานในป 2561 ซึ่งมีการวางแผน

ดําเนินงานตอเนื่องในป 2562 

ป งบประมาณ พ.ศ. 2562

ศวภ.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนการนําองคความรู ดาน 

วทน .  มา พัฒนา อบจ .  เชียงราย ตามแผนพัฒนาทอง ถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2564) เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม 

ยอแสงธรรม อบจ.เชียงรายเพ่ือวางแผนการดําเนินงานโครงการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 พรอมทั้งใหหนวยงานในสังกัด อว. ได

รายงานผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผานมา ธ.ค.61

การดําเนินโครงการตามแผนงาน: 

1. วางแผนการดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพฯ ตอเนื่อง ปที่ 2 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 และ

โครงการดานการศึกษา โดย ปส. และ อพวช. ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรมในชวงเดือน ม.ค.-กพ. 62

2. วว. ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ อบจ.เชียงราย ในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

นวัตกรรม มาสรางมูลคาเพ่ิมในการจัดการขยะชุมชนอยางย่ังยืน ในวันที่  11 ธ.ค. 61 ณ หองออรคิด 3 

โรงแรมรามาการเดนส

             การจดัทําโครงการเขา้แผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ตวัอยา่ง กระบวนการจดัทํา
แผนงาน/โครงการ ดา้น วทน. เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ี
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โครงการ การบูรณาการงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
เชิงอนุรักษตามวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนา มอนลานโมเดล 

ศวภ.1 หนวยงานในสังกัด อว. หนวยงานในจังหวัด

จัดการประชุมเติมความรูและการยกระดับสมาชิก อสวท. จาก 

ครู กศน. จ.เชียงใหม รุนที่ 1 วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2560

ณ เชียงใหมอินทนนทกอลฟแอนดเนเชอรัลรีสอรท จ.เชียงใหม
ก.ค.60

ศวภ.1 รวมกับ คลนิิกเทคโนโลยี มทร.ลานนา และ ครู อสวท. 

อ.พราว จ.เชียงใหม หารือกลุมยอยเพ่ือเตรียมแผนงาน “มอนลาน

โมเดล” และจัดทํา Value chain ตนทาง - ปลายทาง

ก.ย.60

พ.ย.60
- ผูอํานวยการกลุมงานยทุธศาสตรและขอมูลการพัฒนาจังหวัด สํานกังานจังหวัดเชียงใหม 

ใหขอเสนอแนะถึง แนวทางการจัดสงแผนงานโครงการบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 

พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2562 

ธ.ค.60 

ส.ค.60

จัดทําโดย: ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคเหนอืตอนบน (ศวภ.1)

ม.ค.61

กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงานจากกิจกรรม

คลนิกิเทคโนโลยี มทร.ลานนา รวมกับ ครู อสวท. อ.พราว จ.เชียงใหม นําเสนอแผนการนํา วทน. 

เขาพัฒนาการทองเที่ยว อ.พราว ตามแผนงาน “มอนลานโมเดล” ซึ่งเนนการนํา วทน. เขาพัฒนา

พ้ืนที่ในโครงการพระราชดําริมอนลาน 7 หมูบาน เนนการดําเนนิงานเชิงอนุรักษ ตามวิถีชุมชน 

ศวภ.1 รวมกับ สํานกังานจังหวัดเชียงใหม จัดการประชุม

คณะทํางานพัฒนาจังหวัดดวย วทน. จ.เชียงใหม คร้ังที ่1/2560 

วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ หองประชุมศาลากลาง จ.เชียงใหม

ศวภ.1 หารือรวมกับ ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลการ

พัฒนาจังหวัด สํานกังาน จ.เชียงใหม ในโอกาสเขานําเสนอ

แผนงานโครงการ “มอนลานโมเดล”  ตอ นายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี ซึ่งไดเขาติดตามผลการดําเนินงานของโครงการตาม

พระราชดําริ ดอยมอนลาน ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตาม

พระราชดําริ ดอยมอนลาน อ.พราว จ.เชียงใหม ในวันที่ 8 

ธันวาคม 60

มติที่ประชุมเห็นขอบ การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ “มอนลานโมเดล” และ 

มอบหมายใหคณะทํางาน รวมหารือ เพ่ือบูรณาการแผนงานรวมกับหนวยงานจังหวัดเชียงใหม 

และ หนวยงานในสังกัด อว.

- ศวภ.1 จัดสงขอเสนอโครงการ “การบูรณาการงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

(วทน.) เชิงอนุรักษตามวิถีชมุชน เพ่ือพัฒนา มอนลานโมเดล” ปงบประมาณ พ.ศ 2561-

2563 เพ่ือขอบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (ตามหนังสือที่ วท 0217/8525 ลงวันที่ 12 

ธันวาคม 60)

- จังหวัดเชียงใหม มีหนังสือแจงผลการพิจารณาบรรจุ แผนงานโครงการ “การบูรณาการ งาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เชิงอนุรักษตามวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนา มอน

ลานโมเดล” ปงบประมาณ พ.ศ 2561-2563  ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2561-2564 

ฉบับทบทวนรอบป 2562  (ตามหนังสือที่ ชม.0017.2/2424 ลงวันที่ 18 มกราคม 61)

ป งบประมาณ พ.ศ 2560

ศวภ.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การหารือเพ่ือบูรณาการงาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูการพัฒนาดอยมอนลาน” 

คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ณ สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง ตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน 

อ.พราว จ.เชียงใหม

เกิดราง แผนงานโครงการ และ แนวทางการบูรณาการงาน วทน. ตาม Value Chain 

“มอนลานโมเดล”

มติที่ประชุมเห็นชอบ ดังน้ี

1. เหน็ชอบการดําเนนิงานตาม Value Chain “มอนลานโมเดล” 3 ดาน ไดแก พืชเกษตร ผามอน

ลาน และ ปศุสัตวเพ่ือการทองเที่ยว

2. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในแตละกิจกรรม และ หนวยงานในพ้ืนที่ ไดแก อ.พราว , กศน.

อ.พราว , อุทยานแหงชาติศรีลานนา , สถานพัีฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริมอนลาน  

อ.พราว และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ตอบรับเขารวมดําเนินงานโครงการ

ป งบประมาณ พ.ศ 2561

- ปอว. เห็นชอบแผนงานโครงการฯ และ มอบหมายให ศวภ.1 ประสานงาน ติดตามและ

รายงานผลการดําเนินงานตอ อว. และ จังหวัดเชียงใหม

(ตามบันทึกขอความ ที่ วท 0204.2/1606 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61)

ศวภ.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม สูการพัฒนาดอยมอนลาน คร้ังที่ 1/2561 

วันที่ 11 มกราคม 61 ณ อินโนเวทีฟ วิลเลจ อ.เมือง จ.เชียงใหม

- หนวยงาน ในสังกัด อว. และ หนวยงานจังหวัดเชียงใหม รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 

และ กําหนดแนวทางการจัดต้ังคณะทํางานโครงการฯ 

ศวภ.1 รวมกับ สํานกังานจังหวัดเชียงใหม 

จัดการประชุมคณะทํางานพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 1/2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมอาคารอํานวยการ 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

มติที่ประชุมเห็นขอบ 

ผลความคืบหนาการดําเนินงาน ในป 2561 ซึ่งดําเนินงานเขาสูไตรมาสที่ 3 การถอดองคความรูดาน

วัฒนธรรม วิถีชุมชน การยอมสีธรรมชาติ ปาไมชุมชน การปลูกพืชเมืองหนาว พืชทองถ่ิน จนได

ผลิตภัณฑที่เปนผลงานที่มาจากการใช วทน. ในการสงเสริมและพัฒนา และไดนําผลงานไปจัดแสดง

ในงานประชุมฯ และ นิทรรศการตาง ๆ 
พ.ค.61

หนวยงานในสังกัด อว. และ หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมดําเนินงานตามแผนงานโครงการฯ

ตวัอยา่ง กระบวนการจดัทํา
แผนงาน/โครงการ ดา้น วทน. เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ี
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ตวัอยา่ง กระบวนการจดัทํา
แผนงาน/โครงการ ดา้น วทน. เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ี
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ปัญหา/อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการผลกัดนัแผนงาน/โครงการ เขา้แผนพฒันาพ้ืนท่ี

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ความแตกตา่งในการดาํเนินงานของหนว่ยงานทัง้ใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่ีมีเปา้หมายและตวัชีว้ดั

การดาํเนินงานท่ีแตกตา่งกนั จึงเป็นอปุสรรคตอ่การ

สรา้งความเขา้ใจ และการบรูณาการทาํงานรว่มกนัใน

พืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ือง 

- การเช่ือมโยงยทุธศาสตรใ์นทกุระดบั และเช่ือมตอ่องค์

ความรูด้า้น วทน. เพ่ือตอบประเดน็ความตอ้งการของ

พืน้ท่ีใหต้รงตามเปา้หมาย

- จดัประชมุรว่มกบัหนว่ยงานในพืน้ท่ีเพ่ือหารือประเดน็

ความตอ้งการ และแนวทางการบรูณาการสง่เสรมิ/

สนบัสนนุการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์าร

พฒันาพืน้ท่ี

ศวภ. ทาํหนา้ท่ีเป็นหนว่ยงานหลกัหรือเป็นเจา้ภาพ

ประสานงานกบัหนว่ยตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสง่เสรมิ 
วทน. ในพืน้ท่ีไดไ้มเ่ตม็ท่ี เน่ืองจากงานดา้น วทน. ใช้

ระยะเวลานานจงึจะเห็นผล ทาํใหห้ลายหนว่ยงานไมใ่ห้

ความสาํคญัเทา่ท่ีควร โดยใหค้วามสาํคญักบัแผนการ

ดาํเนินงานของหนว่ยงานมากกวา่ สง่ผลใหก้าร

ขบัเคล่ือน วทน. ในพืน้ท่ีขาดการบรูณาการการทาํงาน

รว่มกนัหรือมองไปในทิศทางเดียวกนั

กระทรวงการอดุมศกึษาฯ ควรประสานความรว่มมือกบั

กระทรวงมหาดไทยในการจดัทาํแผนพฒันาพืน้ท่ีท่ีตอบ

โจทยค์วามตอ้งการดา้น วทน. ในพืน้ท่ีใหม้ากย่ิงขึน้

แมว้า่มีการจดัตัง้คณะทาํงานขบัเคล่ือน วทน. ในพืน้ท่ี 

โดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน และ ศวภ.
เป็นฝ่ายเลขานกุารฯ แตบ่างจงัหวดัมีการประชมุไม่

ตอ่เน่ือง สง่ผลใหก้ารขบัเคล่ือน วทน. ในพืน้ท่ีไมเ่กิดผล

เป็นรูปธรรม

ประสานงานกบัหนว่ยงานในพืน้ท่ีใหมี้การทาํงานรว่มกนั

ในเชิงรุกใหม้ากขึน้ 

หน่วยงานท่ีสามารถขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ

จากจงัหวดัได ้จะตอ้งมีท่ีตัง้ในจงัหวดั จึงเป็นขอ้จาํกดั

ของการเสนอแผนงาน/โครงการของ ศวภ. ท่ีไม่สามารถ

ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากจงัหวดัไดโ้ดยตรง 

เน่ืองจาก ศวภ. ไม่มีท่ีตัง้ประจาํจงัหวดัทกุจงัหวดั

จดัทาํหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain: VC) รว่มกบั
หนว่ยงานในกระทรวง และสถาบนัการศกึษา รวมทัง้

หนว่ยงานในพืน้ท่ี เพ่ือวางแผนการดาํเนินงานรว่มกนั 

และจดัสรรงบประมาณในการจดัทาํแผนงาน/โครงการ

ภายใต ้VC เพ่ือเสนอขอรบังบประมาณสนบัสนนุการ

ดาํเนินงาน 

การขยายผลการดาํเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการดา้น 

วทน. ในบางพืน้ท่ี ยงัไมส่ามารถทาํไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจาก ประชาชนในพืน้ท่ียงัขาด

ความรูค้วามเขา้ใจ และการยอมรบัในการนาํองค์

ความรูด้า้น วทน. ไปใชป้ระโยชน์

สง่เสรมิความเขา้ใจและสรา้งความตระหนกัรูถึ้ง

ประโยชนข์องการนาํ วทน. ไปปรบัใชก้บัประชาชน
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ศึกษายทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัชาต/ิจงัหวัด/ทอ้งถ่ิน

ลงพ้ืนท่ีหาโจทยค์วามตอ้งการ วิเคราะหเ์ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ประสานงาน เชื่อมโยงเทคโนโลยี เกิดการบรูณาการร่วมกนั

รวบรวมขอ้มลูเทคโนโลยีและผูเ้ชี่ยวชาญภายในกระทรวง  

ประชมุหารือกบัหนว่ยงานกระทรวงและในพ้ืนท่ี เพ่ือเตมิเต็ม VC พฒันาโครงการ

ตดิตามการดาํเนนิโครงการ แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ตอ่ยอด

TIP & Technique
การผลกัดนัแผนงาน/โครงการ เขา้แผนพฒันาพ้ืนท่ีใหป้ระสบความสาํเรจ็

รูเ้ขา…เตรียมพรอ้มกอ่นทาํแผน

เขา้ถึง…ความตอ้งการในพ้ืนที่

เชือ่มโยง…เครือขา่ย

ใสใ่จ…พฒันา

รูเ้รา…เตรียมอาวธุกอ่นลงพ้ืนที่

เขา้หา…สรา้งพนัธมติร
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ร ูจ้กั 

ศวภ.
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บทท่ี 3 



    เป็นหน่วยงานท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (เดิม)  ได้จดัตัง้ขึ้นตามมติ ครม. ในปี 

2555  ในการสนับสนุนการนําวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม  (วทน.) ไปพฒันาพื้นท่ี 

เพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่ให้กบัประชาชนในทุกพื้นท่ีของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคณุภาพและ

ยัง่ยืน  ภายใต้  “ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยนําศกัยภาพของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัมาผนวก

กบัความรู้อนัเกิดจากการวิจยั พฒันา และนวตักรรม ท่ีมีฐานของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

โดยได้มีการจดัทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “การพฒันาจงัหวดัด้วย วทน.”  ร่วมกบั

กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2552 และปรบัปรงุเมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ทาํให้

เกิดกลไกการดําเนินงานร่วมกนั  โดย มท. มอบหมายรองผู้ว่าราชการจงัหวดัท่ีทําหน้าท่ี

หวัหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจดัการ เป็น “ผู้บริหารวิทยาศาสตรจ์งัหวดัระดบัสูง (Provincial 

Chief Science Officer : PCSO)”  ซ่ึง ศวภ. จะเป็นกลไกประสานงานหลกัในพืน้ท่ี ในการจดัทาํ

แผนงาน/โครงการด้าน วทน. ท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ท่ี  และประเดน็ปัญหา

ความต้องการของจงัหวดั  และผลกัดนัเข้าสู่แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

นโยบายการจดัตัง้
ศนูยป์ระสานงานกระทรวงประจําภมิูภาค

[ศวภ.]
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     บทบาทภารกิจ ศวภ.

การสง่เสริม ผลกัดนัในเชงินโยบาย ใหเ้กดิการพฒันา

พื้นทีจ่งัหวดั/กลุม่จงัหวดั และทอ้งถ่ินดว้ย วทน.

การพฒันาระบบการบริหารจดัการ และสรา้งเครือขา่ยที่

เขม้แข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน

การบรูณาการ และสรา้งความเขม้แข็งในพื้นที ่เพื่อ

ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจ และคณุภาพชวิีตดว้ย วทน.

การประชาสมัพนัธ ์และสรา้งความตระหนกั ให้

กลุม่เป้าหมายในพื้นที่รบัร ู ้และใชป้ระโยชนจ์าก วทน.

ผลกัดนันโยบายและแผนงานดา้น วทน. ไปสูส่ว่นภมูิภาค และจดัทาํแผนการ
พฒันาจงัหวดัดว้ย วทน. ร่วมกบั ผูบ้ริหารวิทยาศาสตรจ์งัหวดัระดบัสงู 
จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั องคก์ารบริหารสว่นทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน

เป็นศนูยก์ลางประสานงานกบัชมุชน พ้ืนที่ หนว่ยงานในสงักดั และเครือขา่ย

เป็นผูแ้ทนกระทรวง ในคณะกรรมการ/คณะทาํงานขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดั

รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนพฒันาจงัหวดัดว้ย วทน. ตอ่กระทรวง 
รวมถึงปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย

ยทุธศาสตรก์ารดําเนินงาน ศวภ.
     ยุทธศาสตรก์ารดําเนนิงาน ศวภ.

และบทบาทภารกิจ
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“การพฒันาจงัหวดั

ดว้ย วทน.” 

19 มีนาคม 2558ดาํเนนิงานในพ้ืนที่ (Area Based) 

ผา่นกลไกระดบักระทรวง ของ 2 กระทรวง

เร่ิมดาํเนนิการในปี พ.ศ. 2555 ตาม มติ ครม. 

รบัผดิชอบพ้ืนที่ 51 จงัหวดั ใน 5 ภมูิภาค 
MOU

PCSO
ศวภ.1 สํานกังาน ณ จ. เชียงใหม่

ภาคเหนือตอนบน
พ้ืนท่ีใหบ้รกิาร 8 จงัหวดั : เชียงใหม ่แมฮ่่องสอน 

ลาํปาง ลาํพนู นา่น พะเยา เชียงราย แพร่

ศวภ.2 สํานกังาน ณ จ. ขอนแกน่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
พ้ืนท่ีใหบ้ริการ 12 จงัหวดั : ขอนแก่น หนองคาย 

เลย อุดรธานี  หนองบัวลําภ ู บึงกาฬ ร้อยเ อ็ด 

มหาสารคาม กาฬสินธุ ์นครพนม มกุดาหาร สกลนคร

ศวภ.3 สํานกังาน ณ จ.สงขลา

ภาคใต้
พ้ืนท่ีใหบ้รกิาร 14 จงัหวดั : สงขลา ระนอง พงังา 

ภเูก็ต กระบ่ี ตรงั สตลู ปัตตาน ียะลา นราธิวาส 

ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีพทัลงุ นครศรีธรรมราช

ศวภ.4 สํานกังาน ณ จ.ชลบรุี

ภาคตะวนัออก 
พ้ืนท่ีใหบ้ริการ 9 จงัหวดั : ชลบรีุ จันทบรีุ ระยอง 

ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ นครนายก 

สมทุรปราการ

ศวภ.5 สํานกังาน ณ กทม.

ภาคกลาง 
พ้ืนท่ีใหบ้รกิาร 8 จงัหวดั : ปทมุธาน ีนนทบรีุ 

สระบรีุ พระนครศรีอยธุยา อ่างทอง ชยันาท สิงหบ์รีุ 

ลพบรีุ

พ้ืนท่ีรบัผิดชอบ  ของ ศวภ.
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ภาพตวัอยา่ง การดําเนินงาน ของ ศวภ.
ในการผลกัดนัแผนงาน/โครงการ เขา้แผนพฒันาพ้ืนท่ี

การประชมุร่วมกบัหนว่ยงานในจงัหวดั
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ภาพตวัอยา่ง การดําเนินงาน ของ ศวภ.
ในการผลกัดนัแผนงาน/โครงการ เขา้แผนพฒันาพ้ืนท่ี

การลงพื้นที่วิเคราะหป์ระเด็นความตอ้งการ
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ตวัอยา่ง ห่วงโซ่คณุค่า V alue Chain
ตามประเด็นความตอ้งการของพ้ืนท่ี

VC โครงการตามแผนพฒันาภาค
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ตามประเด็นความตอ้งการของพ้ืนท่ี

ตวัอยา่ง ห่วงโซ่คณุค่า V alue Chain

VC โครงการตามแผนพฒันาจงัหวดั
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ตามประเด็นความตอ้งการของพ้ืนท่ี

ตวัอยา่ง ห่วงโซ่คณุค่า V alue Chain

VC โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
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ผลกัดนัแผนงาน/โครงการ ดา้น วทน. เขา้บรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน/

จงัหวดั/กล ุม่จงัหวดั/ภาค รวมทัง้ส้ิน 12 แผนงาน/โครงการ 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี จํานวน 3 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรวม 1.76 ลา้นบาท บรรจใุน

แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่

1. โครงการถนนปลอดภัยตน้แบบ สายทาง ชร.ถ 1-0036 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบา้นแม่สลองใน 

    เชื่อมระหว่าง หมู ่3 ต.ศรีคํา้ – หมูท่ี่ 4 ต.ป่าซาง อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 

2. โครงการสง่เสริมอาชีพกลุม่ผลิตผา้ ทอผา้ กลุม่พฒันาสตรี และกลุม่อาชีพ จงัหวัดเชียงราย 

3. โครงการพฒันาตน้แบบระบบการบริหารจดัการขยะระดบัคลสัเตอร์

แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี จํานวน 5 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรวม 171.374 ลา้นบาท บรรจ ุ

ในแผนพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ นครนายก ชลบรุ ีและสกลนคร ไดแ้ก่

1. โครงการบรูณาการงานวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เชิงอนรุกัษต์ามวิถีชมุชน เพ่ือพฒันามอ่นลา้น

     โมเดล (จงัหวัดเชียงใหม)่

2. โครงการลดการใชส้ารเคมีเกษตรและเพ่ิมผลผลิตขา้ว (จงัหวัดนครนายก)

3. โครงการควบคมุแมลงวันผลไมใ้นพ้ืนท่ีกวา้งดว้ยการทาํหมนัแมลงร่วมกบัวิธีอ่ืน (จงัหวัดนครนายก)

4. โครงการบริหารจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มแบบบรูณาการ (กิจกรรมกอ่สรา้งอาคารคดัแยกขยะมลูฝอย) 

     (จงัหวัดชลบรีุ)

5. โครงการจดัตัง้สถานนวัตกรรมบริการสขุภาพ (ธรรมเวชนคร) (จงัหวัดสกลนคร)

แผนพฒันากล ุม่จงัหวดั 4 ปี จํานวน 2 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 129.2480 ลา้นบาท บรรจ ุ

ในแผนพฒันากล ุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 และ 2 ไดแ้ก่

1. โครงการพฒันาเมืองสมนุไพร (กลุม่จงัหวัดภาคตะวันออก 2)

2. โครงการกอ่สรา้งระบบการผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยหมกั (กลุม่จงัหวัดภาคตะวันออก 1)

Success Cases ของ ศวภ.
ในการผลกัดนัแผนงาน/โครงการ เขา้แผนพฒันาพ้ืนท่ี

ปีงบประมาณ 2561

แผนพฒันาภาค จํานวน 2 แผนงาน/โครงการ ไดแ้ก่

1. โครงการเพ่ิมมลูคา่ผลิตภณัฑผ์า้ทออีสานดว้ยนวัตกรรม (แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 
(ดาํเนนิการ 10 จงัหวดั (ขอนแก่น สริุนทร ์กาฬสนิธุ ์อบุลราชธาน ีชยัภมู ิสกลนคร อดุรธาน ีนครพนม มกุดาหาร บรีุรมัย)์)

 2. โครงการพฒันาสรา้งอปุกรณแ์ละระบบการวัดเปอรเ์ซ็นตน์ํา้มนัในปาลม์นํา้มนั (แผนพฒันาภาคใต)้ 
(ดาํเนนิการในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช) 
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Success Cases ของ ศวภ.
ในการผลกัดนัแผนงาน/โครงการ เขา้แผนพฒันาพ้ืนท่ี

แผนพฒันาจงัหวดั จํานวน 15 แผนงาน/โครงการ ไดแ้ก่

แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. โครงการตอยอดนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอพ้ืนเมือง

แผนพัฒนาจังหวัดแพร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
2. โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร ดวย วทน. 
3. โครงการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑผาทอลานนาคุณภาพสูงดวยนวัตกรรม 
4. โครงการหมูบานสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บานหนองสุวรรณ หมูท่ี 8 ต.บานกลาง อ.สอง จ.แพร 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ป (2561-2565)
5. การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑผาทอลานนาดวยนวัตกรรม 
6. สงเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ (การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ดวย วทน.) 
7. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2563 จังหวัดลําปาง

8. โครงการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนาเสนใยสับปะรดสําหรับผูประกอบการผาทอ 

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก

9. โครงการลดการใชสารเคมีเกษตรและเพ่ิมผลผลิตขาว 

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
10. โครงการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและมีสวนรวม (กิจกรรมหลักการ
จัดทําระบบติดตามและเฝาระวังชางภายในพ้ืนท่ีเสี่ยงอําเภอสนามชัยเขตและอําเภอทาตะเกียบ) 
11. โครงการพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา ป 2563 (กิจกรรมหลักท่ี 3 : สรางตนแบบและเผยแพร
องคความรูระบบประมง ปศุสัตวอัจฉริยะ และแอพพลิเคชั่นดานการจัดการ สําหรับการผลิตสินคาเกษตร)

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี
12. โครงการสรางระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรีย เทศบาลตําบลหมอนนาง จ.ชลบุรี 
13. โครงการสรางระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิง (RDF) และ ปุยอินทรีย เทศบาลตําบลบอทอง จ.ชลบุรี 

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ป 2564

14. โครงการสรางชุมชนนวัตกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑกระจูด 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ป 2564

15. โครงการสรางชุมชนนวัตกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑเครื่องแกง 

ปีงบประมาณ 2562

ผลกัดนัแผนงาน/โครงการ ดา้น วทน. เขา้บรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน/จงัหวดั/

กล ุม่จงัหวดั/ภาค รวมทัง้สิ้น 25 แผนงาน/โครงการ 

แผนพฒันาจงัหวดัลาํพนู ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพฒันาจงัหวดัแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

แผนพฒันาจงัหวดัเชยีงราย 5 ปี (2561 – 2565)

แผนปฏิบตัริาชการ ประจาํปี 2563 จงัหวดัลาํปาง

แผนพฒันาจงัหวดันครนายก

แผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา

แผนพฒันาจงัหวดัชลบรีุ

แผนพฒันาจงัหวดัพัทลงุ ปี 2564

แผนพฒันาจงัหวดัสงขลา ปี 2564

41



Success Cases ของ ศวภ.
ในการผลกัดนัแผนงาน/โครงการ เขา้แผนพฒันาพ้ืนท่ี

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) จํานวน 5 แผนงาน/โครงการ ไดแ้ก่

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561

1. โครงการพัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย

2. โครงการอบรมเพ่ิมมูลคาการผลิตผาใหแกกลุมอาชีพผาจังหวัดเชียงราย

3. โครงการเสวียนอัจฉริยะ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) สํานักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

มุกดาหาร 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) สํานักงานเทศบาลตําบาลศิลา จังหวัดขอนแกน

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองศิลา

แผนพฒันากล ุ่มจงัหวดั จํานวน 2 แผนงาน/โครงการ บรรจใุนแผนพฒันาโครงการ

พฒันาเมืองสมนุไพรกล ุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2 ไดแ้ก่

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม

2. การควบคุมแมลงวันผลไมแบบพ้ืนท่ีกวางโดยเทคนิคการใชแมลงหมันรวมกับวิธีการอ่ืน

ปีงบประมาณ 2562

แผนพฒันาภาค จํานวน 3 แผนงาน/โครงการ ไดแ้ก่

1. โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ  

(งบประมาณ 2.9545 ลานบาท ดําเนินการในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก เชียงราย ลําปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ)

2. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร (แผนพัฒนาภาคใต) 

(งบประมาณ 10 ลานบาท ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร) 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม (แผนพัฒนาภาคใตชายแดน) 

(งบประมาณ 6.9153 ลานบาท ดําเนินการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส)

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดเชียงราย 
ฉบบัเปลี่ยนแปลงครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2561

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) สาํนกังานเทศบาลเมืองมกุดาหาร

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) สาํนกังานเทศบาลตาํบลศิลา จงัหวัดขอนแกน่

แผนพฒันาภาคเหนอื

แผนพฒันาภาคใต ้

แผนพฒันาภาคใตช้ายแดน
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ขอ้มลูติดต่อ ศวภ.Contact

ศวภ.1
ภาคเหนือตอนบน
ท่ีตัง้ : ชัน้ 2 อาคารอํานวยการอุทยานวทิยาศาสตร์

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 

โทรศพัท ์: 074 859 527      โทรสาร : 074 859 529

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 สาํนกังาน

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 ูจ้ดัทํา

ท่ีปรกึษา

นางวนดิา  บญุนาคคา้ ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางดารน ี ศภุธีรารกัษ์ ผูอ้าํนวยการสว่นยทุธศาสตรส์ง่เสริมและบรูณาการ 

ดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายเมธี  ลิมนยิกลุ ผูอ้าํนวยการศนูยป์ระสานงานกระทรวงฯ ประจาํภมูิภาค 

ภาคเหนือตอนบน

นายวิทยา  สวุรรณสขุ ผูอ้าํนวยการศนูยป์ระสานงานกระทรวงฯ ประจาํภมูิภาค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นางสาวดาวริน  สขุเกษม ผูอ้าํนวยการศนูยป์ระสานงานกระทรวงฯ ประจาํภมูิภาค 

ภาคใต ้

นายสรรณพ  นาควานชิ ผูอ้าํนวยการศนูยป์ระสานงานกระทรวงฯ ประจาํภมูิภาค 

ภาคตะวันออก

นางสาวโชตริกัษ ์ ย่ิงเสรี ผูอ้าํนวยการศนูยป์ระสานงานกระทรวงฯ ประจาํภมูิภาค 

ภาคกลาง

รวบรวมและเรยีบเรยีงโดย KM Team

นางเทียรทอง  ใจสาํราญ               ผูอ้าํนวยการสว่นบริหารงานเทคโนโลยี 

นางสาวเนตรนภา  สารสรอ้ย         นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ

นางสาวมชัฌิมา  นนัทรตัน ์           นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ

นางสาวเดือนเพ็ญ  อาจไธสง          นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตักิาร

นางสาวกมลวรรณ  สนุทรเกต ุ      นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตักิาร

นางสาวนภาพรรณ ทองประดบั      นกัจดัการงานทัว่ไป

ขอขอบคณุ…ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีสาํนกัสง่เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทกุท่าน 

ท่ีมีสว่นร่วมใหเ้อกสารฉบับนีเ้สร็จสมบรูณต์ามวัตถปุระสงค์
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