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คํานํา

                    วทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม นับวาเปนส่ิงสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา 

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มความสามารถในการแขงขันและพัฒนาอยางยั่งยืน การนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

เขาไปรวมพัฒนาในภูมิภาคจึงนับวามีความสําคัญในการกระจายความเจริญ ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในทุกพื้นที่ใหเทา

เทียมกัน

                    กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดตั้งศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจําภูมิภาคขึ้น โดยไดรับอนุมัติหลักการใหดําเนินโครงการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จากคณะรัฐมนตรีในคราว

ประชุมเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ปจจุบันมีศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ทั้งส้ิน 5 แหง ใน 5 ภูมิภาค ดําเนินการ

ครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัด ดังน้ี

                   ภาคเหนือตอนบน ตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม ดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด (เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง     

                    ลําพูน นาน พะเยา เชียงราย และแพร)

                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยูที่จังหวัดขอนแกน ดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด (หนองคาย 

                    เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู บึงกาฬ รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร และ

                    สกลนคร)

                   ภาคตะวันออก ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี ดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด  

                   ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก และสมุทรปราการ)

                   ภาคใต ตั้งอยูที่จังหวัดสงขลา ดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช 

                   พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)

                   ภาคกลาง ตั้งอยูที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี 

                   พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และอางทอง)

                    ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค มุงเนนการนําวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด โดยทํางานเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบ

เศรษฐกิจสังคมของจังหวัด จากฐานภายในสูการพัฒนาประเทศอยางม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

คณะผูจัดทํา

                       มกราคม 2560
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ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

เปาหมายการพัฒนา  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเตบิโตอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตร วท.

การพัฒนาและบูรณาการ การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน อุทยานวิทยาศาสตร และระบบสนับสนุน
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมท้ังการพัฒนานโยบาย การบริหารจัดการดาน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และมูลคาของผลิตภัณฑ ตลอดจนการปองกันการกีดกันทางการคา และรักษาส่ิงแวดลอม

เปาหมาย วท.

ภาคการผลิตและบริการ ไดรับประโยชนและความสะดวกจากบริการโครงสราง
พื้นฐานนโยบาย และระบบการบริหารจัดการดาน วทน. เพื่อสนับสนนุการพัฒนา

ประเทศอยางมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร
สป.วท.

การพัฒนาการบริหารจัดการดาน วทน. ใหทนัสมัยและมีธรรมาภิบาล

เปาประสงค

หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการ

ดาน วทน. ที่มีเอกภาพ และมีธรรมาภบิาล

โครงการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยปีระจําภูมิภาค 

((ศวภศวภ..))



บทบาทภารกิจและโครงสราง

ผลักดันนโยบายแผลแผนงานดาน วทน. ไปสูสวน
ภูมภิาค และจดัทําแผนการพัฒนาดวย วทน. 
รวมกับผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสงู 

จังหวัด/กลุมจังหวดั องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
และภาคเอกชน

เปนศนูยกลางประสานงานกับชุมชน พื้นที่ 
หนวยงานในสังกัดและเครือขาย

เปนผูแทน วท. ในคณะกรรมการ/
คณะทํางาน ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด/

กลุมจังหวัด

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดดวย วทน. ตอกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

รวมถึงปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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บทบาทภารกิจ

โครงสราง ศวภ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

ศวภ.1 
(ภาคเหนือตอนบน)

ศวภ.2 
(ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนบน)

ศวภ.3 

(ภาคใต)

ศวภ.4 

(ภาคตะวันออก)

ศวภ.5 

(ภาคกลาง)

 ฝายบริหารงาน
     ทั่วไป
 ฝายแผนงานและ
     ติดตาม
 ฝายสงเสริมและ
     ถายทอดเทคโนโลยี

 ฝายบริหารงาน
     ทั่วไป
 ฝายแผนงานและ
     ติดตาม
 ฝายสงเสริมและ
     ถายทอดเทคโนโลยี

 ฝายบริหารงาน
     ทั่วไป
 ฝายแผนงานและ
     ติดตาม
 ฝายสงเสริมและ
     ถายทอดเทคโนโลยี

 ฝายบริหารงาน
     ทั่วไป
 ฝายแผนงานและ
     ติดตาม
 ฝายสงเสริมและ
     ถายทอดเทคโนโลยี

 ฝายบริหารงาน
     ทั่วไป
 ฝายแผนงานและ
     ติดตาม
 ฝายสงเสริมและ
     ถายทอดเทคโนโลยี



8 จังหวัด : 

เชียงใหม แมฮองสอน 

ลําปาง ลําพูน นาน พะเยา 

เชียงราย แพร

ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

ที่ตั้งและการใหบริการ
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ศวภ.1 

ภาคเหนือตอนบน

ศวภ.2 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนศวภ.5 

ภาคกลาง

ศวภ.4 

ภาคตะวันออก

ศวภ.3

ภาคใต

12 จังหวดั : 

ขอนแกน หนองคาย เลย 

อุดรธานี หนองบัวลําภู 

บึงกาฬ รอยเอ็ด กาฬสินธุ

มหาสารคาม นครพนม 

มุกดาหาร สกลนคร

เลขที่ 123 อาคารพิมลกลกิจ 

ชั้น 4 หอง 408 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

40002
8 จังหวัด : 

ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา อางทอง 

ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี

ชั้น 6 อาคารพระจอมเกลา 

สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ถ.พระราม 6 แขวงทุงพญาไท 

เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 

10400

9 จังหวัด : 

ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

สระแกว นครนายก สมทุรปราการ

ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม 50 ป มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

14 จังหวดั : 

สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส ชมุพร สุราษฎรธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช

ชั้น 9 อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา 90110



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดดวยโมเดล 

“รอยเอ็ด 4.101”

ผลงานเดน

            การประชุม “แนวทางการสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดรอยเอ็ด”
       วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 ระหวางนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หวัหนาสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
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การพัฒนาขาวหอมมะลิทุงกุลา ดวย วทน.

บันทกึขอตกลงความรวมมือ 
“การพัฒนาขาวหอมมะลิทุงกุลา ดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม”

มติคณะรัฐมนตรี (13 กนัยายน 2559)
 เห็นชอบหลักการยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดัดวยโมเดล   
     “รอยเอ็ด 4.101” -> การใช วทน. พัฒนาขาวหอมมะลิ
 มอบหมาย วท. พัฒนาทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิ
     คุณภาพสูง และสรางมูลคาเพ่ิมสูตลาดที่ยัง่ยืน โดยใชองคความรูดาน วทน.

การพัฒนาขาวหอมมะลิทุงกุลา ดวย วทน.

การจัดการเมล็ดพันธุ 
ดิน น้ํา ปุย ตนทาง
 การลดความชื้นขาว
 การจัดทําแผนที่
    รายแปลง
 การทดสอบเพ่ือ
     มาตรฐานขาว
     หอมมะลิ

ตนทาง

 การพัฒนาโรงสี

   และระบบเก็บเกี่ยว

 การสรางมูลคาเพ่ิม

     ดวยการพัฒนา

     ผลิตภัณฑใหม

 การออกแบบ

     บรรจุภัณฑ

     

การสงเสริมเครือขาย     

    การตลาด

 การประกวด

    นวัตกรรมขาวไทย

กลางทาง ปลายทาง
กลยุทธพัฒนา

บุคลากร

กลยุทธ
พัฒนาการผลิต

ขาว

กลยุทธ
พัฒนาการสราง

มูลคาเพ่ิม

กลยุทธ
พัฒนาการ

ตลาด

4 กลยุทธ 

5 แผนงาน 



ผลงานเดน

            

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
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การนําความรูดาน วทน. ยกระดับสิ่งทอจงัหวัดลําพูน 
เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีช้ันสูง 

Agenda วท.

“STI for OTOP & SME”

ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูน

มิตรตอส่ิงแวดลอม”

ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูน
“การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ

ชุมชน สูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค และเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม”

ท่ีมา : แผนพัฒนาจงัหวัดลําพูน (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน)

การพัฒนาคุณภาพส่ิงทอดวย“นาโนเทคโนโลยี”
-> โครงการ ”การใช วทน. เพื่อยกระดบัส่ิงทอ จ.ลําพูน”
    สวทน. +ศวภ.1 สภาอุตฯ ลําพูน+สนง.พาณิชย

รวมกับ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  
สวทช.ภาคเหนือ และศูนยสรางสรรคงานออกแบบ

ถายทอดเทคโนโลยีการยอม+การออกแบบ+นาโนเทคโนโลยี
  การออกแบบ - ออกแบบลายผาดวยโปรแกรม ผาไทย  / 
  การออกแบบผลิตภัณฑจากสิ่งทอแบบรวมสมัย /โทนสีท่ี
 เหมาะสมกับ Trend
 (TCDC ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ)
Size มาตรฐาน  (NECTEC สวทช.)
ผลิตภัณฑส่ิงทอที่เปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม
คุณภาพมาตรฐาน  (ไดรับการรับรองมาตรฐาน NANO Q / 
ตรา Lamphun Brand 
(ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ฯ+ สนง.พาณิชย)
สรางเอกลักษณบรรจุภัณฑสิ่งทอเพื่อการจําหนาย  

ป 2560 ประชุมเชิงปฎิบัตกิารเพื่อถอดแบบเรียนรูและ
  ขยายผลการพัฒนาสิ่งทอดวย วทน. (ศวภ.1)
  ป 2561  เชื่อมโยงนวัตกรรมและสรางเครือขายการ
  พัฒนาสิ่งทอพื้นบานเพื่อยกระดับสิ่งทอ จ.ลําพูน ตลอด
  หวงโซคุณคา
  (ศวภ.1+ศูนยนาโนเทคโนโลยี+สนง.พาณิชยฯ)

  ป 2561  จัดตั้งศูนยเรียนรูการถายทอดเทคโนโลยี
ส่ิงพื้นบาน : การเพิ่มมูลคาสิ่งทอดวยเทคโนโลยีชั้นสูง 

  (ศูนยเคลือบผานาโน)
(อุตสาหกรรม จ.ลําพูน+อบจ.ลําพูน+ พาณิชย จ.ลําพูน
ศูนยนาโนเทคโนโลยี)
ป 2561  กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดและแหลง จําหนาย
ผลิตภัณฑสิ่งทอจ.ลําพูน                    
 (จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรม+เชื่อมโยงตลาด)
(สนง.พาณิชยฯ)

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาส่ิงทอ จังหวัดลําพูน

วัตถุดบิ / เสนใยธรรมชาติ+สังเคราะห     

(คลินิกเทคโนโลยี) 

การยอม – สียอมธรรมชาติ 

(สวทช.ภาคเหนือ)

 สียอมกึ่งสําเร็จรูป/เทคนิคการยอมธรรมชาติ   

  เทคนิคการยอมเย็น/สียอมลานนาโทน

 การทอ กี่ทอผากึ่งอัตโนมัติ + โปรแกรมออกแบบ 

  ลายทอผา+ฐานขอมูลลายทอผาโบราณลานนา  

  สามารถชวยถอดรหัสรูปแบบลายผาและ

  เทคนิคการทอ   

 (สวทช.ภาคเหนือ)

 การสรางผูนํานาโน+หมูบานส่ิงทอนาโน

(สวทช.ภาคเหนือ+ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ)

จัดทําโดย : ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)

ตนทาง
(ป 58-59)

กลางทาง 
(ป 59-60)

ปลายทาง
(ป 60-61)

ภูมิปญญาทองถิ่น

หัตกรรมผาทอพื้นเมือง 

จ.ลําพูน

ตอยอดดวย “วทน.”
(นาโนเทคโนโลยี /เทคโนโลยีการยอม)

พัฒนาผูประกอบการ OTOP/SMEs

สรางแบรนด+สงเสริมการขาย

เพิ่มมูลคา ยกระดับมาตรฐาน

สรางขีดความสามารถทางการแขงขัน 

เกิดความย่ังยืนวิถีการผลิตผาทอพื้นเมือง 



ผลการดาํเนินงาน

ผลักดันแผนงาน/โครงการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

8 แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
อาหารสัตวเพื่อความย่ังยืน

จังหวัดเชียงใหม
โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การเกษตร (GISagro) 
    สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี
 โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุการเกษตรเพื่อการ
    แกปญหาหมอกควัน

จังหวัดลําปาง
โครงการบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวตักรรม เพือ่สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด

จังหวัดลําพูน
โครงการการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยกระดับส่ิงทอ

จังหวัดนครพนม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร : กิจกรรมสงเสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัยสูวิถีเกษตรอนิทรีย

จังหวัดชลบุรี
โครงการบริหารจดัการขยะชุมชนเทศบาล
ตําบลเกาะสีชัง



ผลการดาํเนินงาน

ผลักดันใหมีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด      

7 เรื่อง
 การนําองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการเกษตร 

       ในพื้นที่จังหวัดลําปางและนครพนม

 การนําองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม

และภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน ตาก พัทลุง และชลบุรี

 การนําองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ/พัฒนาคุณภาพคุณภาพผลิตภัณฑ 

       ในพื้นที่จังหวัดลําพูน นราธิวาส ตราด สระแกว และสิงหบุรี

 การนําองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

       ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 การนําองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเผยแพรการนํางานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) และรอยเอ็ด

 การนําองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจ 

       ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สตูล และนราธิวาส

 การพัฒนาพื้นที่ดวยการใชเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเชียงใหม

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

จํานวนผูรับบริการ

งานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รวมท้ังสิ้น 4,585 คน

ความพึงพอใจผูรับบริการ

รอยละ 87.37



ผลการดาํเนินงาน

มีหวงโซคุณคา (Value Chain) และชุดขอเสนอโครงการงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและ/หรือแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ (ระยะ ๔ ป หรือ ๑ ป) 

จํานวน 3 แผนงาน/โครงการ 

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

22                            การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                           สนับสนนุกลุมผูผลิตขาวอินทรียแบบครบวงจร จังหวัดสงขลา
Value Chain

                               
                                   โครงการสงเสริมการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแลนวัตกรรม 
                                   ยกระดับกลุมผูผลติขาวอินทรีย จังหวดัสงขลา                                    ชุดโครงการ

33                       การพัฒนาการจัดการขยะ

                       ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชลบุรี
Value Chain

                                   
                                     โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนขนาดเล็ก
                                     ตามความตองการของประชาชน จังหวัดชลบุรี                                    ชุดโครงการ

                            วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม 

                                 เพื่อการพัฒนาส่ิงทอ จังหวัดลําพูน 

11
Value Chain

                             การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม ยกระดับสิ่งทอจังหวดัลําพูน 
                                 โดยการจัดตั้งศูนยเรียนรูการถายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบาน :
                                 การเพ่ิมมูลคาผลติภัณฑสิ่งทอดวยเทคโนโลยีชั้นสูง (นาโนเทคโนโลยี)
                                    

ชุดโครงการ



ภาคผนวก ก

แผนท่ียุทธศาสตร กรอบทิศทางองคกร

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
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1.หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน

มีกลไกการ

ประสานงานและ

การบริหารจัดการ

ดาน วทน. ทีม่ี

เอกภาพและ

มีธรรมาภิบาล

4.กลุมเปาหมาย

มีทัศนคติที่ดตีอ 

วทน.

5.ผูประกอบการ

และชุมชนไดนํา

เทคโนโลยีไปใช

เพ่ิมมูลคา ลด

รายจาย เพ่ิม

รายได และ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

7.ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพและ

ชองทางการเขาถึงการบริการ

8.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 9.การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

แผนท่ียุทธศาสตร สป.วท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิสัยทัศน: “เปนองคกรนําในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาการบริหาร

จัดการดาน วทน. ให

ทันสมัยและมี

ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนากําลังคนดาน 

วทน. เพ่ือตอบสนองการ

สรางศักยภาพกําลังคน

ของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การสงเสริมใหเกิดความ

ตระหนักและสนับสนุน

การสรางองคความรูดาน 

วทน.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การถายทอดเทคโนโลยี

ที่ตอบสนองความ

ตองการของ

กลุมเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

การสงเสริมการใช

ประโยชนอุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาคเพ่ือ

สนับสนุนใหภาคเอกชน

ทําวิจัยและพัฒนาในการ

เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

มิติ
ประสิทธิผล

ตาม
ยุทธศาสตร  

น้ําหนัก = 30

2.ภาครัฐและเอกชน

ใชประโยชนความ

รวมมือดาน วทน. กับ

ประเทศในประชาคม

อาเซียนเพ่ือ

เสริมสรางขีด

ความสามารถในการ

แขงขัน

3.กําลังคนดาน 

วทน. ไดรับการ

สงเสริม

ความสามารถใน

สาขาวิชาที่เปน

ความตองการ

ของประเทศ

6.ภาคเอกชนใชประโยชน

จากอุทยานวทิยาศาสตร

ภูมิภาคในการยกระดับ

ความสามารถทางเทคโนโลยี

และการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑและการบริการให

ไดมาตรฐานและมีศักยภาพ

ในการแขงขัน

มิติคุณภาพ
การใหบริการ

น้ําหนัก = 5

มิติ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ

น้ําหนัก = 40

มิติการพัฒนา
องคกร

น้ําหนัก = 15

10.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองคกร

10.1 การพัฒนา

สมรรถนะองคการ

10.2 การบริหาร

ความเสีย่ง

10.3 การติดตามผลการดําเนินงานของ 

สป.วท. โดยวิธี Earn value (S-curve)

10.4 การสรางคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ

10.5 ผูเขารวมฝกอบรมท่ีมี

ความรูความเขาใจเพิ่มขึน้

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
10

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.วท. – กุมภาพันธ 2559



คานิยม “มุงผลสัมฤทธิ์   สุจริตโปรงใส  บริการดวยใจ  รักใครสามัคคี”

วิสัยทศัน: “เปนองคกรนําในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

พันธกิจ   1) เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทํายุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง พันธกิจ   1) เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทํายุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
             2) สงเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากําลังคน การถายทอดเทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมท้ังการสรางความตระหนักดาน วทน.
             3) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดของกระทรวง รวมท้ังสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี
             4) บริหารทรัพยากรของกระทรวงใหเกิดความประหยัด คุมคา รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของใหทันสมัย
             5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหาร การบริการ  และการเชื่อมโยงขอมูล วทน.
             6) กําหนดทิศทาง สงเสริม  และผลักดันความรวมมือระหวางประเทศดาน วทน. ในกรอบภารกิจของกระทรวง
             7) เผยแพรประชาสัมพันธผลงานดาน วทน. ในภาพรวมของกระทรวง 

ท่ีมา :  สํานักนโยบายและยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิงหาคม 2558

หมายเหตุ :  *   คือ  ตัวชี้วัดกระทรวง ท่ี สป.วท. รวมรับผิดชอบ

                  - (เพิ่มใหม) หรือ (ปรับปรุง) หมายถึง พันธกิจ/ตัวชี้วัด/กลยุทธ/กิจกรรมท่ีเพิ่มขึ้นมา หรือไดมีการเพิ่มเติม 

                    ขึ้นจากป 2558

                 

รวมท้ังสิ้น   3 ผลผลิต  7 โครงการระดับผลผลิต  17 กิจกรรม 11 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :การพัฒนาการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใหทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

ภาพท่ีแสดงใหเห็นทิศทาง

ท่ีองคกรจะดําเนินไปในอนาคต

กรอบในการกําหนดภาระหนาท่ี

ท่ีองคกรตองทําเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย

หลักการและพฤติกรรมชี้นํา

ท่ีคาดหวังใหคนในองคกรปฏิบัติ

ประเด็นหลักท่ีตองคํานึงถึง 

ตองพัฒนา ตองมุงเนน

ระดับผลการ

ดําเนินงาน

ท่ีตองการใหบรรลุ

แผ
น 
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กรอบทิศทางองคกร สป.วท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เปาประสงคที่ 1 : หนวยงานภาครัฐและเอกชนมี

กลไกการประสานงานและการบริหารจัดการดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีเอกภาพ 

และมีธรรมาภิบาล

KPI 1.1 รอยละของนโยบาย/แผน/ มาตรการ/ 
กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ นําไปใชประโยชน
และปฏิบัติไดจริง (รอยละ 80)
*KPI 1.2 รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการ
ไดบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัตกิารปองกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบและสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ของ สป.วท.  (รอยละ 80) (ปรับปรุง)
KPI 1.3 จํานวนโครงการความรวมมือดาน วทน. 
ระหวางประเทศที่มีกิจกรรมตอเน่ืองอยางเปน
รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการ
ติดตามประเมินผล (10 โครงการ) 
KPI 1.4 จํานวนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตที่มี
การบูรณาการการพัฒนาหรือประยุกตใชงาน
ระหวางหนวยงานใน วท. (2 โปรแกรม)

กลยุทธ: 

1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือการประสาน

เช่ือมโยงที่มีเอกภาพกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่สอดคลองกับสถานการณอยางมีพลวัต

และมีธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือใชใน

การบริหารและเปนชองทางการเขาถึงแหลงขอมูล

และงานบริการดาน  วทน. ของกระทรวง          

3. สงเสริมความรวมมือดาน วทน. กับนานา

ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ : สน.  กพร. นก. 

ตร.  สปคร.  สม.  ศท.  สบ. ปว.(วต.)  

ปว.(บซ.)   สส(ศวภ.)  ศปท.

ผลผลิต :  ขอเสนอแนะดานนโยบายและแผน  

         กิจกรรม 1 : การจัดทํานโยบายและแผน

ของกระทรวงรวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานในสังกัด

         กิจกรรม 2 : การบริหารจัดการและบริการ

ดานขอมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

        กิจกรรม 3 : การสรางความรวมมือดาน 

วทน. กับนานาประเทศ

โครงการระดับผลผลิต : 1. โครงการศูนย

ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจําภูมิภาค

        กิจกรรม 4 : การประสานและผลักดันเพ่ือให

มีการนํา วทน.ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุม

จังหวัด

เปาประสงคที่ 3 : กําลังคนดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดรับการสงเสริม

ความสามารถในสาขาวิชาที่เปนความ

ตองการของประเทศ 

KPI 3.1  รอยละของผูไดรับการ
สนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จบ
การศึกษาและทาํงานตรงตามสาขาวิชา 
(รอยละ 85)
*KPI 3.2 รอยละของนักเรียนใน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน
วิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย เขาศึกษาตอใน
คณะวิชาที่เกี่ยวของดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (รอยละ 85)

กลยุทธ: สนับสนุนและเสริมสราง

ศักยภาพกําลังคนวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือรองรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ : สน.  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  การพัฒนา
กําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองการสราง
ศักยภาพกําลังคนของประเทศ

โครงการระดับผลผลิต : 

1. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดาน

      ว. และ ท. ระยะที่ 3 

     กิจกรรม 1 : จัดสงนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา

 ณ ตางประเทศ (ระยะที่ 3 

     กิจกรรม 2 : จัดสงนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา

 ภายในประเทศ (ระยะที่ 3)

2. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดาน

      ว. และ ท. ระยะที่ 3+ 

กิจกรรม 3 จัดสงนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา

 ณ ตางประเทศ (ระยะที่ 3+) 

     กิจกรรม 4: จัดสงนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา

 ภายในประเทศ (ระยะที่ 3+)

โครงการระดับผลผลิต :  

3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน

วิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)

      กิจกรรม 5 : การสนับสนุนการจัด

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในหลักสูตรเฉพาะสําหรับผูมีความสามารถ

พิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริม
ใหเกิดความตระหนักและสนับสนุน
การสรางองคความรูดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เปาประสงคที่ 4 : กลุมเปาหมายมี

ทัศนคติที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

*KPI 4.1 รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม มีความรู ความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
(ปรับปรุง) (รอยละ 75)
*KPI 4.2 จํานวนผูไดรับรางวัลเชิดชู
เกียรติผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (7 คน)

หนวยงานรับผิดชอบ : สส. 

สบ. ศท.

ผลผลิต : การใหบริการเผยแพรความรู

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม  

           กิจกรรม 1 : การเผยแพร

ความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม  

           กิจกรรม 2 : การบริการ

ความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม  

กลยุทธ : 

1. สงเสริมใหกลุมเปาหมายมีสวน

รวมในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครอบคลมุ

ทุกภูมิภาค เพ่ือใหเกิดทัศนคติและ

ความตระหนักดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2. เสริมสรางความรูดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการ

เรียนรูของกลุมเปาหมาย

เปาประสงคที่ 5 : ผูประกอบการและชุมชน

ไดนําเทคโนโลยีไปใชเพ่ิมมูลคา ลดรายจาย 

เพ่ิมรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ : สนับสนุนใหผูประกอบการและ

ชุมชนใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพ่ือปรับปรุงการผลิตและบริการ

และสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การถายทอด
เทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมาย

*KPI 5 จํานวนสถานประกอบการ/ ชุมชน
ที่ใชผลงานวิจัยและพัฒนา (53 ราย)

หนวยงานรับผิดชอบ : สส.

ผลผลิต : การถายทอดเทคโนโลยี

           กิจกรรม 1 : การสงเสริมการพัฒนา

เทคโนโลยี เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและ

บริการ  

           กิจกรรม 2 : การสงเสริมการนํา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริมการใช
ประโยชนอุทยานวิทยาศาสตรภูมภิาคเพ่ือสนับสนุน
ใหภาคเอกชนทําวิจัยและพัฒนาในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ   

*KPI  6 จํานวนผูประกอบการที่ใชประโยชนจาก
อุทยานวิทยาศาสตรมีขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและการทําวิจัยเพ่ิมข้ึน (75 ราย)

กลยุทธ : เสริมสรางศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร

และเครือขาย เพ่ือรองรับการใชประโยชนจาก

ภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่

หนวยงานรับผิดชอบ : สอว. มว. 

เปาประสงคที่ 6 : ภาคเอกชนใชประโยชนจาก
อุทยานวิทยาศาสตรภูมภิาคในการยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทําวิจัย เพ่ือ
พัฒนาผลิตภณัฑและการบริการใหไดมาตรฐานและ
มีศักยภาพในการแขงขัน

โครงการระดับผลผลิต : 1. โครงการสงเสริม

กิจการอุทยานวิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจ

วิทยาศาสตรภูมิภาค)

         กิจกรรม 1 : การสงเสริมกิจการอุทยาน

วิทยาศาสตร 

         กิจกรรม 2 : การดําเนินงานอุทยาน

วิทยาศาสตร

เปาประสงคที่ 2 : ภาครัฐและเอกชนใช

ประโยชนความรวมมือดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศใน

ประชาคมอาเซียน เพ่ือเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน (เพ่ิมใหม)

KPI 2.1 จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม กับประเทศในประชาคม
อาเซียนที่เสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน (5 โครงการ) (เพ่ิมใหม) 

กลยุทธ : ผลักดันความรวมมือดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กับประเทศในประชาคมอาเซียน (เพ่ิม

ใหม) 

โครงการระดับผลผลิต : 

1. โครงการสงเสริมความรวมมือดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และนวัตกรรม

กับประเทศในประชาคมอาเซียน (เพ่ิมใหม)  

กิจกรรม : การสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินโครงการความรวมมือดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และนวัตกรรม

กับประเทศในประชาคมอาเซียน (เพ่ิมใหม)

หนวยงานรับผิดชอบ : สม.  

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
11



ภาคผนวก ข

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจําภูมภิาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
12



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหทันสมัย

                               และมีธรรมาภิบาล

โครงการระดับผลผลิต : โครงการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
13

ตัวช้ีวัด

แผน/(ผล) การดําเนินงานตัวช้ีวัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาส 

1

ไตรมาส 

2

ไตรมาส 

3

ไตรมาส 

4

รวมทุก

ไตรมาส

เชิงปริมาณ จํานวนศูนยประสานงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจํา

ภูมิภาคที่มีการเปดใหบริการ (แหง)

-/

(5)

-/

(-)

-/

(-)

5/

(-)

5/

(5)

เชิงปริมาณ จํานวนผูรับบริการงานดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)

1,000/

(838)

1,000/

(2,584)

1,000/

(1,027)

1,000/

(121)

1,000/

(4,570)

เชิงปริมาณ จํานวนแผนงาน/โครงการ ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่บรรจุใน

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (แผนงาน/

โครงการ)

-/

(4)

-/

(1)

-/

(3)

5/

(-)

5/

(8)

เชิง

คุณภาพ

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการของ

ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีประจําภูมิภาค (รอยละ)

-/

(-)

-/

(-)

-/

(-)

75/

(87.37)

75/

(87.37)

เชิงเวลา ระยะเวลาการดําเนินงานเปนไปตาม

แผนปฏิบัติงาน (รอยละ)

-/

(-)

-/

(-)

-/

(-)

100/

(100)

100/

(100)

เชิงตนทุน การใชจายงบประมาณเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการประจําป (รอยละ)

-/

(11.13)

-/

(34.19)

-/

(50.04)

94/

(80.58)

94/

(80.58)



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
14

ตัวช้ีวัด : จํานวนศนูยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาคที่มีการเปดใหบริการ (แหง) 

เปาหมาย 5 แหง / ผลที่ได 5 แหง ดังนี้

ผลการดําเนินงาน

ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาคที่มีการเปดใหบริการ จํานวน 5 แหง ดังน้ี

1. ศูนยประสานงานฯ ภาคเหนือตอนบน สํานักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม

2. ศูนยประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สํานักงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน

3. ศูนยประสานงานฯ ภาคตะวันออก สํานักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

4. ศูนยประสานงานฯ ภาคใต สํานักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา

5. ศูนยประสานงานฯ ภาคกลาง สํานักงาน สป.วท. กทม.

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

1. จํานวนผูรับบริการจากกิกรรมสงเสริมและเผยแพร วทน.

1 4 - 5 ตุลาคม 2558 (รวมจัด) การศึกษาความเปนไปไดใน

การผลิตเคร่ืองหยอดขาวอัตโนมัติในเชิง

อุตสาหกรรม

ศูนยเรียนรูการผลิตขาวปลอดสารพิษ 

ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

25

2 7 ตุลาคม 2558 เขารวมประชุมหารือทําความตกลงการ

ปฏิบัติงานภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ยางพาราครบวงจร

สํานักงานสํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดสงขลา

11

3 10 ตุลาคม 2558 ลงพ้ืนที่ติดตามการแกปญหาตามขอ

รองเรียนจากศูนยดํารงธรรมจังหวัดสตูล

ฟารมสุกร ในพ้ืนที่ ต.อุใดเจริญ 

อ.ควนกาหลง จ.สตูล

20

4 12 ตุลาคม 2558 เขาพบหารือแนวทางการพัฒนาขาวใน

พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรากับเกษตรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

ที่ทาํการกลุมเกษตรกรผูทําเกษตรอินทรีย 

จ.ฉะเชิงเทรา

8

ตัวช้ีวัด : จํานวนผูรับบริการงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม (คน)

เปาหมาย 3,000 คน /ผลที่ได 4,585 คน

ผลการดําเนินงาน



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
15

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

5 15 - 16 ตุลาคม 2558 จัดนิทรรศการคาราวานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนที่ 

เทศบาลตําบลปาไร อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแกว

20

6 29 - 30 ตุลาคม 2558 ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการ

ศูนยเรียนรูการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร 

เทศบาลตําบลทาผา อ.แมแจม 

จ.เชียงใหม

47

7 30 ตุลาคม 2558 ลงพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนกลุม

ธารทิพย อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

ที่ทาํการวิสาหกิจชุมชนกลุม

ธารทิพย อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

10

8 4 พฤศจิกายน 2558 ประสานงานศูนยแปรรูปปลาสลิด อําเภอคลองดาน 

จ.สมุทรปราการ 

1

9 6 พฤศจิกายน 2558 จัดประชุมใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการ

จัดการขยะชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

จ.สงขลา

25

10 13 พฤศจิกายน 2558 เขารวมจัดนทิรรศการแนะนําหนวยงาน 

และผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

โรงเรียนบานหนองบัวคํามูล 

ต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแกน

1

11 16 - 18 พฤศจิกายน 

2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใชงาน

ระบบบริการภูมิสารสนเทศ เพ่ือ

การเกษตร (GISagro) เพ่ือการจัดทํา

แผนที่พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง”

กลุมเกษตรกรธารทิพย อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

31

12 19 พฤศจิกายน 2558 เขารวมจัดนทิรรศการแนะนําหนวยงาน 

และผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

เทศบาลตําบลควนเสาธง 

อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

95

13 19 พฤศจิกายน 2558 จัดนิทรรศการคาราวานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนที่ 

วัดโพธิ์ปากพลี อ.ปากพลี 

จ.นครนายก

24

14 19-22 พฤศจิกายน 

2558

เขารวมจัดนทิรรศการในงานขอนแกน

อุตสาหกรรมแฟร คร้ังที่ 1 (KHONKAEN

INDUSTRIAL FAIR 2015)

มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

15 24 พฤศจิกายน 2558 เขารวมจัดนทิรรศการแนะนําหนวยงาน 

และผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

โรงเรียนบานตนปริง ต.คลองหรัง 

อ.นาหมอม จ.สงขลา

58



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
16

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

16 29-30 พฤศจิกายน 

2558

ประชุมหารือแนวทางการจัดตัง้ศูนย

อํานวยการเฉพาะกิจเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหา หมอกควัน หรือ War 

room ประจําจังหวัด

จ.เชียงใหม 57

17 16 ธันวาคม 2558 รวมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑนวัตกรรม

จากน้ํายางสดดวยเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม”

สํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดสงขลา จ.สงขลา

50

18 16 – 18 ธันวาคม 2558 รวมจัดโครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

ผลิตภัณฑนวัตกรรมน้ํายางสดดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โรงแปรรูปผลิตภัณฑยาง ชุมนุมสหกรณ

สวนยางสตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูล

50

19 16 - 17 ธันวาคม 2558 เขารวมจัดนทิรรศการในโครงการอาสา 

สมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(อสวท. จ.ตราด)

โรงแรมบานปูรีสอรท จ.ตราด 3

20 17 ธันวาคม 2558 อบรมถายทอดเทคโนโลยีการจัดการเศษ

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือผลิตเปน

อาหารหมักสําหรับเล้ียงโค

จ.เชียงใหม 34

21 23 ธันวาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาผูประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย 

คร้ังที่ 1

มหาวิทยาลัยนครพนม 

จ.นครพนม

10

22 23 ธันวาคม 2558 จัดประชุมแกไขปญหาขอรองเรียน เร่ือง

คล่ืนแมเหล็กไฟฟาของศูนยดํารงธรรม

จังหวัดระนอง

สํานักงาน ศวภ.3 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จ.สงขลา

11

23 23 ธันวาคม 2558 จัดคาราวานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

กิจกรรมจังหวัดเคล่ือนที่ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก 

ต.หนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง

24



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
17

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

24 23 – 30 ธันวาคม 2558 จัดนิทรรศการงาน “ผลิตภัณฑของไทย 

กาวไกลดวยวทิยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม” ในงาน OTOP CITY 

2015

ชาเลนเจอรฮอลล อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี กทม.

282

25 24 ธันวาคม 2558 เขารวมจัดนทิรรศการแนะนําหนวยงาน 

และผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรค 

อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

111

26 25 ธันวาคม 2558 เขารวมประชุมหารือการจัดการขี้เถาไม

ยางพาราจากอุตสาหกรรม

คณะการจัดการส่ิงแวดลอม 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร จ. สงขลา

14

27 5 - 6 มกราคม 2559 ศวภ.4 เขารวมหารือเพ่ือออกแบบ

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการแปรรูปมัน

สําปะหลัง 

กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตและพัฒนามัน

สําปะหลังตําบลหนองหวา จ.สระแกว

1

28 8 มกราคม 2559 เขารวมจัดนทิรรศการแนะนําหนวยงาน 

และผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

โรงเรียนบานหนองแขมอีโล

ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

2

29 8 มกราคม 2559 เขารวมจัดนทิรรศการคาราวาน

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 

มกราคม 2559 

โรงเรียนปากคลองโรงนาค 

อ.เมือง จ.ชลบุรี

8

30 25 มกราคม 2559 ประชุมหารือ การใชแผนที่ภาพถาย

ดาวเทียมเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา/

ภัยแลง 

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู 33

31 27 มกราคม 2559 จัดนิทรรศการโครงการอบรมเครือขาย

อาสา สมัครปองกันไฟปา ประจําป พ.ศ. 

2559

จ.เชียงใหม 137

32 27 มกราคม 2559 ประชุมการหารือแนวทางการจัดตัง้ศูนย

อํานวยการเฉพาะกิจเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาไฟปาหมอกควันระดับ

อําเภอ หรือ war room

จ.พะเยา 33



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
18

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

33 27 - 28 มกราคม 2559 ลงพ้ืนที่เตรียมความพรอมการประชุม

เชิงปฏิบติการเร่ืองปฏิบัติการ เร่ือง 

เทคโนโลยีการพัฒนามาตรฐานสินคา

เกษตรและสินคาชุมชน : การยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคา

เกษตร

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด 

จ.ตราด

1

34 29 มกราคม 2559 ประชุมการหารือแนวทางการจัดตัง้ศูนย

อํานวยการเฉพาะกิจเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาไฟปาหมอกควันระดับ

อําเภอ หรือ war room

จ.ลําพูน 27

35 3 - 4 กุมภาพันธ 2559 เขารวมการประชุมหารือโครงการมัน

เสนสะอาดจังหวัดสระแกว

อ.เมือง จ.สระแกว 1

36 11 กุมภาพันธ 2559 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การหารือ

แนวทางการจัดทําแนวกันไฟเปนปุย 

เพ่ือลดปญหาหมอกควันและไฟปา

จ.ลําปาง 166

37 12 - 14 กุมภาพันธ 

2559

จัดนิทรรศการและการสัมมนา เร่ือง 

“เทคโนโลยแีละนวัตกรรมขาวไทย” ใน

งานเทศกาลวันขาวหอมมะลิโลก จังหวัด

รอยเอ็ด

ศูนยวทิยาศาสตรและวฒันธรรมเพ่ือ

การศึกษารอยเอ็ด 

36

38 13 - 15 กุมภาพันธ 

2559

เขารวมจัดนิทรรศการในงาน ราชมงคลรักษ

เหลืองจันทร วันดอกไมบาน คร้ังที่ 14

อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี 11

39 15-16 กุมภาพันธ 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยี

การพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและ

สินคาชุมชน : การยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคาเกษตร

อ.เมือง จ.ตราด 1

40 16 กุมภาพันธ 2559 เขารวมจัดนทิรรศการแนะนําหนวยงาน 

และผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

โรงเรียนบานบอทราย 

ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

55



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
19

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

41 19 กุมภาพันธ 2559 จัดงานโฆษกกระทรวงวทิยาศาสตรฯ 

พบประชาชนชาวเหนือ

จ.เชียงใหม 23

42 1 มีนาคม 2559 เผยแพรขอมูลงาน สรางคุณภาพสินคา 

OTOP เพ่ือรายไดที่ยั่งยืน

จ.เชียงใหม 21

43 16 - 17 มีนาคม 2559 เขารวมจัดนิทรรศการคาราวานเทคโนโลยี 

จังหวัดสัญจร 

จ.นครนายก 5

44 17 มีนาคม 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ

ยกระดับ ผลิตภัณฑโอทอปดวย วทน.

พ้ืนที่ชุมชนคลองรังสิต 

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

14

45 17 - 18 มีนาคม 2559 เขารวมโครงการสงเสริมกระบวนการ

เครือขายองคความรู (KBO) สูตลาด 

AEC 

โรงแรมเคพี แกรนด 

อ.เมือง จ.จันทบุรี 

1

46 18 มีนาคม 2559 เขารวมจัดนทิรรศการแนะนําหนวยงาน 

และผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

โรงเรียนบานหวยแกดอนหันหนองหญามา 

ต.หวยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกน

4

47 21 มีนาคม 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

เทคโนโลยี การพัฒนามาตรฐานสินคา

เกษตรและสินคาชุมชน : พัฒนาผาไหม

อีร่ีดวยนาโนเทคโนโลยี

จ.สระแกว 1

48 24 มีนาคม 2559 เขารวมจัดนทิรรศการแนะนําหนวยงาน 

และผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

โรงเรียนวัดพรุศรี อ.บานตาขุน

จ.สุราษฏรธานี

60

49 25 มีนาคม 2559 การถายทอดเทคโนโลยี เร่ือง เทคโนโลยี 

การแปรรูปปลาสมและการออกแบบ

บรรจุภัณฑ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี 

จ.สิงหบุรี

29

50 31 มีนาคม 2559 รวมจัดประชุม เร่ือง การจัดทาํแผน

งบประมาณโครงการการจัดการขยะ

ชุมชนโดยใชเทคโนโลยี MBT

อบต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 17

51 5 เมษายน 2559 จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

เทคโนโลยีการปลูกขาวอินทรีย

ที่ทาํการกลุมวิสาหกิจพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

32



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
20

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

52 7 เมษายน 2559 จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ผัก

ปลอดสารพิษ

ที่ทาํการกลุมวิสาหกิจพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

32

53 8 เมษายน 2559 ประชุมหารือการบริหารจัดการผลไม

และแปรรูปเพ่ิมมูลคาดวย วทน.

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 21

54 22 เมษายน 2559 จัดนิทรรศการคาราวานเทคโนโลยี

จังหวัดสัญจร จ.สระแกว 

วัดคลองตาสูตร อ.วัฒนานคร 

จ.สระแกว

5

55 24-25 เมษายน 2559 จัดการประชุม เร่ือง ยกระดับโอทอป 

ดาน วทน. (STI for OTOP Upgrade) 

จ.ตราด 1

56 26 เมษายน 2559 การสัมมนาเพ่ือแนะนําโครงการและ

ระดมสมองเพ่ือพัฒนาโจทยในโครงการ

พัฒนาสรางเคร่ืองจักรตนแบบดวย

กระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสรางสรรค 

คุณคา

โรงแรมเซ็นทารา อันดา เทวี อาวนาง 

จ.กระบ่ี

15

57 27 เมษายน 2559 กิจกรรมจังหวัดเคล่ือนที่จังหวัดระนอง อบต.นาคา ต.นาคา อ.สุขสําราญ 

จ.ระนอง

52

58 4 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมคาย

นวัตกรรมการออกแบบ

มรภ.รอยเอ็ด 19

59 10-11 พฤษภาคม 2559 ประชุมรวมกับพัฒนาการ จ.ระยองและ

ประธานชุมนุมสหกรณ จ.ระยอง เพ่ือ

หารือแนวทางการดําเนินงานรวมกัน

ระหวาง มท. และ วท. ในเร่ืองการ

พัฒนาสินคาโอทอปของ จ.ระยอง และ

นําวทิยากรจาก mtec สวทช. เขาพบ

หารือกับสหกรณยางพารา จ.ระยอง 

เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ํา

ยางพารา

จ.ระยอง 12

60 13 พฤษภาคม 2559 จัดนิทรรศการแนะนําหนวยงาน และ

ผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

โรงเรียนบานเปอยใหญชาติหนองบอ 

ต.เปอยใหญ อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน

1



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
21

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

61 16-17 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมหารือเพ่ือเตรียมความพรอม

ในการจัดฝกอบรมระบบลงทะเบียนและ

ตรวจประเมินคุณภาพการผลิต (TAMIS)

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 35

62 17 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมหารือคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย

กลุมภาคใตฝงอาวไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สุราษฎรธานี

18

63 18 พฤษภาคม 2559 จัดนิทรรศการแนะนําหนวยงาน และ

ผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการจังหวดั 

เคล่ือนที่

โรงเรียนบานนาขาม ม.1 

ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

1

64 18 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบประสิทธิภาพโรงสีขาว

สหกรณทาอุเทน และธาตุพนม จ.

นครพนม โดยรวมกับ ITAP ขอนแกน

โรงสีขาวสหกรณทาอุเทน/ธาตุพนม 

จ.นครพนม

1

65 18-19 พฤษภาคม 2559 ประสานงานและเตรียมความพรอม

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือของ

จังหวัดสระแกว

จ. สระแกว 1

66 19 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมกับเครือขายชาวนา 5 อําเภอ

ของจังหวัดสงขลา เพ่ือการผลิตขาว

อินทรียแบบครบวงจร

สํานักวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

56

67 23 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมหารือคลินิกเทคโนโลยี

เครือขายกลุมภาคใตชายแดน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 12

68 24 พฤษภาคม 2559 เขารวมจัดนทิรรศการแนะนําหนวยงาน 

และผลงานหนวยงาน วท. ในโครงการ

จังหวัดเคล่ือนที่

โรงเรียนบานนาทรายน้ํารอด ต.นาทราย 

อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี

๑

69 25 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมหารือ เร่ือง การใชแผนที่

ภาพถายดาวเทียม เพ่ือการบริหาร

จัดการน้ํา/ภัยแลง จ.หนองบัวลําภู 

คร้ังที่ 2

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม 29

70 26 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมหารือคลินิกเทคโนโลยี

เครือขายกลุมภาคใตฝงอันดามัน

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง 13
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

71 30 พฤษภาคม 2559 ประชุมหารือเตรียมความพรอมการจัด

กิจกรรมคายเทคโนโลยีอาหารและ

ผูประกอบการรุนเยาว 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9

72 30-31 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

แนวทางการขยายผลโครงการ การบริหาร

จัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

และสรางเครือขายผูผลิตโคขุนดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

จ.พะเยา 19

73 15 มิถุนายน 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ

หมอกควัน และไฟปา 

จ.เชียงใหม 53

74 20 – 22 มิถุนายน 2559 กิจกรรมคายเทคโนโลยีอาหารและ

ผูประกอบการรุนเยาว (Food Tech 

and Young Startup Camp)

หองประชุม คณะเทคโนโลยี มหาสารคาม 45

75 23 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนที่ จ.ชุมพร อบต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 58

76 26-27 มิถุนายน 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือของ

จังหวัดสระแกวดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

จ.สระแกว 88

77 30 มิถุนายน 2559 ลงพ้ืนที่ติดตามผลการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการปลูกขาว

อินทรียและผักปลอดสารพิษ

ที่ทาํการกลุมวิสาหกิจพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

13

78 30 มิถุนายน 2559 –

6 กรกฎาคม 2559

จัดนิทรรศการเผยแพรความรูดาน วทน. 

ในงาน Lanna Expo 2016

จ.เชียงใหม 568

79 8 – 9 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมคายนวัตกรรมการออกแบบ :

การออกแบบเชิงสรางสรรคส่ิงทอนาโน 

คร้ังที่ 1

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพราชภัฏ-

กรีนวิว มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

22
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ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

80 13 กรกฏาคม 2559 เขารวมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข 
บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม คืนความสุขให
ประชาชน” จังหวัดระยอง คร้ังที่ 10 
ประจําปงบประมาณ 2559 จ.ระยอง

จ.ระยอง 30

81 21 - 22 กรกฏาคม 
2559

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช
เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําเสียจากโรงแปรรูปยางแผน 
และการประยุกตใชกาซชีวภาพเพ่ือลด
ตนทุนการผลิต

โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา  และดูงาน อ.หาดใหญ และ
อ.ควนเนียง จ.สงขลา

51

82 26 กรกฏาคม 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการ
พัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและ
การทองเที่ยวเครือขายภาคใตฝงอันดามัน

โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง 135

83 27 - 28 กรกฎาคม 
2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใชงาน
ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การเกษตร (GISagro) เพ่ือจัดทําแผนที่
พ้ืนที่ปลูกขาวรายแปลง

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 
จ.หนองบัวลําภู

41

84 28 - 29 กรกฎาคม 
2559

อบรมเชงิปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทาํ
โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการ
มูลฝอยแบบครบวงจรสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” (คัดเลือกตัวแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ ศวภ. เขารวม)

โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

25

85 4 สิงหาคม 2559 จัดประชุม เร่ือง เทคโนโลยีการจัดการ
ขยะเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิง (RDF)

จ.ลําพูน 73

86 10 สิงหาคม 2559 จัดประชุม เร่ือง แนวทางการขยายผล
โครงการ “การบริหารจัดการเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร”

จ.เชียงใหม 44

87 22 สิงหาคม 2559 รวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑกระจูด 
“การปองกันเชื้อรา”

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
จ.นราธิวาส

40
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ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 
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2. จํานวนผูรับบริการจากชองทางการใหบริการ ไดแก walk in E-mail โทรศัพท โทรสาร 

88 22 เมษายน 2559 ใหคําปรึกษา (ทางโทรศัพท) แก อบต.

เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี เร่ือง เทคโนโลยี 

พ้ืนสานอเนกประสงค

สํานักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1

89 4 สิงหาคม 2559 การบริการใหขอมูล (ทางโทรศัพท) แก 

อาจารยปุณิกา อภิรักษไกรศรี 

ม.ธรรมศาสตรเร่ืองเครือขายอาสาสมัคร

วิทยาศาสตร ประจําภูมิภาค ภาคกลาง

สํานักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1

3. จํานวนผูเขารวมจากกิจกรรมการประชุมเพื่อผลักดันแผน วทน. สูแผนจังหวัด/กลุมจังหวัด

90 15 ตุลาคม 2558 ประชุมการจัดทําแผน วทน. สู

แผนพัฒนาจังหวัด ของกลุมอีสานบน 2 

คร้ังที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จ.สกลนคร

36

91 19 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. ประจําจังหวัดเลย คร้ังที ่1

ศาลากลางจังหวัดเลย 19

92 20 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. ประจําจังหวัดบึงกาฬ คร้ังที่ 1

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 20

93 21 - 22 ตุลาคม 2558 การเตรียมความพรอมสําหรับดําเนิน

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

เทศบาลตําบลเกาะสีชงั

เทศบาลตําบลเกาะสีชงั 

อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15

94 26 ตุลาคม 2558 ประชุมการจัดทําหวงโซคุณคา (Value 

Chain) และแผนงาน/โครงการดานกาซ

ชีวภาพ ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนกลาง คร้ังที่ 1/2559

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จ.ขอนแกน

17

95 30 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. ประจําจังหวัดขอนแกน คร้ังที่ 2

ศาลากลางจังหวัดขอนแกน 15

96 9 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. ประจําจังหวัดหนองบัวลําภู 

คร้ังที่ 2

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู 17
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97 10 พฤศจิกายน 2558 ประชุมหารือการสงเสริมการใช วทน. 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรอินทรีย
จ.นครพนม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัย
นครพนม

10

98 11 - 12 พฤศจิกายน 
2558 

เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัด
สระแกว เพ่ือรับฟงความตองการการ
สนับสนุนดาน วทน.

ศาลากลางจังหวัดสระแกว 5

99 17 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 
วทน. ประจําจังหวัดรอยเอ็ด คร้ังที่ 1

ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด 22

100 19 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 
วทน. ประจําจังหวัดนครพนม คร้ังที่ 2

ศาลากลางจังหวัดนครพนม 12

101 20 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 
วทน. ประจําจังหวัดสกลนคร คร้ังที่ 2

ศาลากลางจังหวัดนครพนม 17

102 30 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 
วทน. ประจําจังหวัดหนองคาย คร้ังที่ 1

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 16

103 2 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 
วทน. ประจําจังหวัดอุดรธานี คร้ังที่ 2

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 13

104 3 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 
วทน. ประจําจังหวัดเชียงราย

จ.เชียงราย 19

105 4 ธันวาคม 2558 รวมประเมินสถานะการพัฒนาหมูบาน
แมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : 
หมูบานแปรรูปผลิตภัณฑผลไม กลุม
แมบานเกษตรกรโปงแรดสามัคคี

ที่ทาํการกลุมแมบานเกษตรกรโปงแรด
สามัคคี จ.จันทบุรี

1

106 8 - 9 ธันวาคม 2558 การประชุมหารือ และลงพ้ืนที่ประเมิน
ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑของ
วิสาหกิจชุมชน และ OTOP  จ.จันทบุรี

จ.จันทบุรี 5

107 17 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 
วทน. ประจําจังหวัดพะเยา 

จ.พะเยา 31

108 21 ธันวาคม 2558 ประชุมบูรณาการรวมกับจังหวัดบึงกาฬ 
และประชุมคณะทํางานพัฒนาจังหวัด
ดวย วทน. ประจําจังหวัดบึงกาฬ 
คร้ังที่ 2

โรงแรม เดอะวัน จ.บึงกาฬ 25



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
26

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

109 6 มกราคม 2559 จัดประชุม เร่ือง บูรณาการงานโครงการ

บริหารจัดการผลไม และแปรรูปเพ่ิม

มูลคาดวย วทน.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 41

110 12 มกราคม 2559 จัดการประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน 

การบูรณาการงานดวย วทน.

ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบล

บึงชําออ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

18

111 18 มกราคม 2559 ประชุมบูรณาการรวมกับจังหวัดเลย 

และประชุมคณะทํางานพัฒนาจังหวัด

ดวย วทน. ประจําจังหวัดเลย คร้ังที่ 2

โรงแรมฟอรรา ฮิลล รีสอรท 

จ.เลย

19

112 21 มกราคม 2559 ประชุมหารือการนํา วทน.สนับสนุน

โครงการมันเสนสะอาดจังหวดัสระแกว

ศาลากลางจังหวัดสระแกว 1

113 22 มกราคม 2559 จัดประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. จังหวัดนครศรีธรรมราช คร้ังที ่

1/2559

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 31

114 26 มกราคม 2559 จัดประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. ประจําจังหวัดลําพูน

จ.ลําพูน 40

115 26 มกราคม 2559 จัดประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. จังหวัดระนอง คร้ังที่ 1/2559

ศาลากลางจังหวัดระนอง 23

116 2 กุมภาพันธ 2559 ประชุมการบูรณาการงานดาน วทน.

เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ 

จ.แมฮองสอน

จ.แมฮองสอน 70

117 11 - 12 กุมภาพันธ 

2559 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง จัดทํา

แผนงาน/ โครงการสงเสริม วทน. เพ่ือ

บริหารจัดการน้ํา 

โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ จ.สงขลา 114

118 17 กุมภาพันธ2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช 

วทน. เพ่ือบริหารจัดการน้ํา จ.พัทลุง 

ศูนยเรียนรูเครือขายสินธแพรทอง 

จ.พัทลุง

84

119 23 กุมภาพันธ 2559 จัดประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. ประจําจังหวัดเชียงใหม

จ.เชียงใหม 25



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
27

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

120 24 กุมภาพันธ 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เครือขาย

ความรวมมือการทํางานพัฒนาจังหวัด

ดวยวทน. ประจําป พ.ศ. 2559 คร้ังที่ 1

จ.ลําปาง 32

121 24 - 26 กุมภาพันธ 

2559

เขาพบหัวหนาสวนยุทธศาสตรการ

พัฒนา พัฒนาการจังหวดั และเกษตร

จังหวัด จ.นครนายกและ จ.ปราจีนบุรี

อ.เมือง จ.นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี 4

122 3 - 4 มีนาคม 2559 ประชุมหารือการนํา วทน. ไปพัฒนา

ผูประกอบการและผลิตภัณฑ OTOP ใน 

จ.จันทบุรี

จ.จันทบุรี 2

123 17 มีนาคม 2559 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. ประจําจังหวัดรอยเอ็ด คร้ังที่ 2

ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด 31

124 21 มีนาคม 2559 จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การนาํ 

วทน. ไปพัฒนาพ้ืนที่ภาคใตแบบ

บูรณาการ : การจัดทํารายละเอียด

กิจกรรมและขอเสนอโครงการภายใต

ยุทธศาสตรพ้ืนที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 48

125 7 เมษายน 2559 การประชุมหารือการนํา วทน.ไปพัฒนา 

จ.ระยอง

ศาลากลางจังหวัดระยอง จ.ระยอง 12

126 19 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. คร้ังที่ 2/2559

จ.ลําพูน 27

127 19 พฤษภาคม 2559 ประชุมหารือหนวยงานในสังกัด วท. 

เพ่ือเตรียมการประชุมคณะทาํงานจัดทาํ

แผนงาน/ โครงการดาน วทน. เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนา จังหวัดสกลนคร 

สํานักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

13

128 27 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะทาํงานการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคายางพารา 

คร้ังที่ 1/2559

หองประชุมเจติยาคีรี ชั้น 2 ศาลากลาง

จังหวัดบึงกาฬ

21

129 21 มิถุนายน 2559 จัดประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. จ.สุราษฏรธานี

ศาลากลางจังหวัดสุราษฏรธานี 18



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
28

ลําดับ วันที่ดําเนนิการ เร่ือง พื้นทีด่ําเนนิการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน)

130 22 มิถุนายน 2559 จัดประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวดัดวย 

วทน. จ.ชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร 21

131 12 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะทาํงานจัดทาํแผนงาน/

โครงการดาน วทน. เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนา จ.สกลนคร : 

กลุมยอยที่ 3 การพัฒนาธุรกิจหมากเมา

และกลุมยอยที่ 4 การยกระดับธุรกิจ

สมุนไพร และเยี่ยมชมการดาํเนินงาน

เก่ียวกับสมุนไพรและหมากเมาใน 

จ.สกลนคร

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 31

132 2 สิงหาคม 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ

นําเสนอผลการดําเนินงานดาน วทน. 

และจัดทําโครงการของกลุมจังหวัด

ภาคใตฝงอาวไทย ปงบประมาณ 

2560 - 2561

โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 95

133 11 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะทาํงาน วทน. จ.สกลนคร 

คร้ังที่ 2/2559

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 40

134 22 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะทาํงานการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคายางพารา 

คร้ังที่ 2/2559

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 17



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
29

ตัวช้ีวัด : จํานวนแผนงาน/โครงการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

เปาหมาย 5 แผนงาน/โครงการ /ผลที่ได 8 แผนงาน/โครงการ 

ผลการดําเนินงาน

ลําดับ พื้นที่ โครงการ

1 กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1

โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาหารสัตวเพื่อความยั่งยืน

(โครงการบรรจุภายใตแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557-2560))

2 จังหวัดเชียงใหม โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) สนับสนุนการบริหารจัดการเชิง

พื้นที่ตําบลทาผา  (โครงการบรรจุภายใตแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2560-2562) เทศบาล

ตําบลทาผา อ.แมแจม จ.เชียงใหม)

3 จังหวัดเชียงใหม โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุการเกษตรเพื่อการแกไขปญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม 

(โครงการบรรจุภายใตแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลทาผา อ.แมแจม 

จ.เชียงใหม)

4 จังหวัดลําปาง โครงการบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดจังหวัดลําปาง  (โครงการบรรจุ

ภายใตแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560)

5 จังหวัดลําพูน โครงการการใช วทน. ยกระดับส่ิงทอ จ.ลําพูน  (โครงการบรรจุภายใตแผนพัฒนาจังหวัด

ลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

6 จังหวัดนครพนม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมสงเสริมการ

ผลิตพืชผักปลอดภัยสูวิถีเกษตรอินทรีย  (โครงการบรรจุภายใตแผนพัฒนาจังหวัด

นครพนม พ.ศ. 2557-2560 ฉบับทบทวน (รอบป 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของจังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560)

7 จังหวัดสงขลา โครงการเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแกงจังหวัดสงขลาสูสากลดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  (โครงการบรรจุภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560)

8 จังหวัดชลบุรี โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  

(โครงการบรรจุภายใตแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
30

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผูรับบริการของศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค

เปาหมาย รอยละ 75 /ผลที่ได รอยละ 87.37

ผลการดําเนินงาน

ศวภ. เร่ือง จํานวนผูเขารวม/
รับบริการ (คน)

รอยละ
ความพึงพอใจ

ศวภ.1 1. การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพ่ือปองกัน และแกปญหา
ไฟปาหมอกควันระดับอําเภอ หรือ war room ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย จ.พะเยา

29 89

2. การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาหมอกควันระดับอําเภอ หรือ war room ณ โรงแรมลําพูนวิลล จ.ลําพูน

21 86

3. การประชุม เร่ือง การบูรณาการงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอน ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล จ.แมฮองสอน

38 87

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการหมอกควัน และไฟปา ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จ.เชียงใหม

37 87

5.การประชุม เร่ือง แนวทางการขยายผลโครงการ “การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร”

5 86

6. การประชุม เร่ือง ความรวมมือเพ่ือพัฒนาจังหวัดดวย วทน. ในพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนบน 24 87

ศวภ.2 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการงานดาน วทน. จ.บึงกาฬ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

193 73.00

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการงานดาน วทน. จ.เลย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559  โรงแรมฟอรรา ฮิลล รีสอรท จ.เลย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

150 91.00

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย คร้ังที่ 1 ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2558

44 95.00

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย คร้ังที่ 2 : การตรวจวิเคราะหและปรับปรุงดิน การควบคุม
โรคพืช และการเก็บเมล็ดพันธุพืชพ้ืนบาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและลดตนทุนการ
ผลิต เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2559

60 87.92

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใชงานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
(GISagro) เพ่ือจัดทําแผนที่พ้ืนที่ปลูกขาวรายแปลง ระหวางวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 
2559  ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

49 88.18
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ศวภ. เร่ือง จํานวนผูเขารวม/
รับบริการ (คน)

รอยละ
ความพึงพอใจ

ศวภ.3 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง จัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริม วทน. เพ่ือบริหาร

จัดการน้ํา ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ จ.สงขลา ระหวางวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ 2559

114 85.88

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช วทน. เพ่ือบริหารจัดการน้ํา จ.พัทลุง ณ ศูนย

เรียนรูเครือขายสินธแพรทอง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559

84 87.92

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใชเทคโนโลยการผลิตกาซชีวภาพเพ่ือแกไขปญหา

น้ําเสียจากโรงแปรรูปยางแผน และการประยุกตใชกาซชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต

51 84.20        

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการ

ทองเที่ยวเครือขายภาคใต ฝงอันดามัน

135 85.08

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การนําเสนอผลการดําเนินงานและการจัดทาํโครงการ
ดาน วทน. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ปงบประมาณ 2560-2561

99 89.63

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การนําเสนอผลการดําเนินงานดาน วทน. และจัดทํา
โครงการของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ปงบประมาณ 2560 - 2561 

95 84.23

ศวภ.4 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใชงานระบบบริการภูมิสารสนเทศ เพ่ือการเกษตร 

(GISagro) เพ่ือการจัดทําแผนที่พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง

46 82.33

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสรางมาตรฐานและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ

ขาว

41 84.80

3. การประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนภายใต 

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตาํบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชงั จังหวดัชลบุรี 

ระหวาง กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เทศบาลตําบลเกาะสีชัง และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

130 79.63

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและสินคา

ชุมชน : การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคาเกษตร

61 88.13

5. โครงการคาราวานเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ.จันทบุรี 615 98.20
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ศวภ. เร่ือง จํานวนผูเขารวม/
รับบริการ (คน)

รอยละ
ความพึงพอใจ

ศวภ.5 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การยกระดับผลิตภัณฑโอทอป ดวย วทน. ในพ้ืนที่ชุมชน

คลองรังสิต  อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี

96 87.31

2. การถายทอดเทคโนโลยี  เร่ือง  เทคโนโลยีการแปรรูปปลาสมและการออกแบบ

บรรจุภัณฑ

35 88.28

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการปลูกขาวอินทรียและ การปลูกผักปลอดสารพิษ 41 89.38

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ 43 93.75

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เครือขายความรวมมือการดําเนินงานดาน วทน. ใน

พ้ืนที่ภาคกลางตอนบน ประจําป พ.ศ. 2559  

27 89.67

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะในพ้ืนที่ชุมชนคลอง
รังสิต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  

58 85.70

รวม 87.37

* คาเฉล่ียความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 87.37  สํารวจจากผูรับบริการ จํานวน 2,421 ราย 

จากทั้งหมด 4,585 ราย
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กิจกรรมหลัก : การประสานและผลักดนัเพื่อใหมีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีละนวตักรรมไปสนับสนนุการพัฒนา

จังหวัด/กลุมจังหวัด

ตัวช้ีวัดกจิกรรมหลัก : จํานวนเร่ืองที่มีการผลักดันใหมีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนนุการพัฒนา

จังหวัด/กลุมจังหวัด (เร่ือง)

เปาหมาย 5 เร่ือง /ผลที่ได 7 เร่ือง

ผลการดําเนินงาน

1. การนําองคความรูดาน วทน. เพื่อการบริหารจัดการเกษตร  

1.1 โครงการบูรณาการงานดาน วทน. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกสบัปะรดจังหวดัลําปาง (ศวภ.1) 

     มุงสูการพัฒนา 4 เร่ืองสําคัญ ไดแก 

     (1) สงเสริมความรวมมือการบูรณาการทาํงานระหวางหนวยงานในสังกัด วท. และหนวยงานของจังหวัดตอการพัฒนาจังหวัดดวย วทน. ในการ

          แกไขปญหาผลผลิตสับปะรดของจังหวัดลําปาง 

     (2) การปรับปรุงสายพันธุเดิมใหมีคุณภาพดีขึน้เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับการขายสับปะรดผลสด 

     (3) การพัฒนาสายพันธุใหมที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่เพาะปลูกของทองถิ่น 

     (4) สงเสริมการแปรรูปสับปะรดใหกลายเปนผลิตภัณฑใหม 

         โดยสนับสนุนองคความรูดาน วทน. และสนับสนุนเคร่ืองจักรกลเพ่ือการแปรรูป สวนประโยชนที่คาดวาจะไดรับสูงสุด คือ การสรางงานเพ่ิม

รายไดแกเกษตรกรรวมถึงผูประกอบการระดับชุมชน และแกปญหาสําคัญในเร่ืองราคาตกต่าํในชวงสับปะรดลนตลาด

1.2 การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชมุชนในระบบเกษตรอินทรีย (ศวภ.2)

      (1) การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย คร้ังที ่1 

(การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย คร้ังที่ 1

            เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559  ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยนครพนม) 

(2) การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย คร้ังที ่2

(การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย คร้ังที่ 2 : 

            การตรวจวิเคราะหและปรับปรุงดิน การควบคุมโรคพืช และการเก็บเมล็ดพันธุพืชพ้ืนบาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและลดตนทุน

           การผลิต) ระหวางวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2559  ณ วัดศรีบุญเรือง บานศรีบุญเรือง ต.พระกลางทุง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม)
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2. การนําองคความรูดาน วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติ

2.1 โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือบริหารจัดการปญหาหมอกกควันและไฟปา (ศวภ.1)

         2.1.1 ศวภ.1 ประสานงานและผลักดันใหเกิดการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการปญหาหมอกควันและไฟปา 

                โดย สทอภ.สนับสนุนเจาหนาที่และอุปกรณประจําประจําศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

                 (War room) ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชยีงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน และตาก

         2.2.2 ศวภ.1 ประสานงานและผลักดันใหเกิดกระบวนการหารือเพ่ือรางโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ (War room) ของ 9 จังหวัดภาคเหนือ 

                 เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจดานทรัพยากรปาไม ปญหาไฟปาหมอกควัน และภัยแลง และสนับสนุนขอมูลใหกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ 

                 เสนอเขาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ) 

                 (หนวยดาํเนินงาน: สทอภ., สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ)

 2.2 โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (ศวภ.1)

           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ศวภ.1 จัดประชุม เร่ือง แนวทางการขยายผลโครงการการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

ณ เทศบาลตําบลทาผา อ.แมแจม จ.เชียงใหม โดย ศวภ.1 ไดนําเสนอแนวทางการนํา วทน. เพ่ือบริหารจัดการปญหาหมอกควัน และไฟปา จํานวน 2 

โครงการ ไดแก โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro) และโครงการเคร่ืองมวนอัดกอนชวีมวลมัดเชือกอัตโนมัติ เพ่ือจัดการเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร ศวภ.1 นําเสนอขอมูล/รายละเอียดที่เก่ียวของ แกผูบริหาร เจาหนาทีท่ี่เก่ียวของ และเทศบาลทาผา เบ้ืองตนที่ประชุมมมีติ

เห็นชอบในหลักการที่รวมกันพัฒนาเคร่ืองจักรกลเพ่ือจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร โดยจะนาํโครงการฯ ดังกลาว เขาพิจารณาในที่ประชุม

สภาเทศบาล ตําบลทาผา สมัยสามัญ คร้ังที่ 3/2559 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณดังรายละเอียดตอไปนี้ (1) งบประมาณ 

สป.วท ไดแก งบดําเนินงาน จํานวน 40,000 บาท และงบอุดหนุน จํานวน 680,000 บาท และงบประมาณเทศบาลตําบลทาผา จํานวน 100,00 บาท

2.3 โครงการการพัฒนาสิ่งแวดลอมจังหวดัลําพูนดานวิทยาศาสตร (ศวภ.1)

      2.3.1. วท. โดย ศวภ.1 ผลักดันแผนงานโครงการ จํานวน 2 โครงการ เขาสูแผนการพัฒนาจังหวัดลําพูนและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน 

               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 

               1) โครงการสนับสนุนขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือติดตามสถานการณไฟปาและหมอกควัน ดําเนินการ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

                    อวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคการมหาชน) สทอภ.

                2) โครงการระบบชุดผลิตดินอุดมคารบอนแบบตอเนื่อง (smart soil continuous system) เพ่ือแปรรูปผักตบชวาในแมน้าํกวง 

                     ดําเนินการโดย ศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.)

                     ขณะนี้โครงการอยูในระหวางการพิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณ และพิจารณาเพ่ืออนุมัติดําเนินการ

      2.3.2 ศวภ.1 ประสานงานนํา อปท. จังหวดัลําพูน เขารวมกิจกรรมโครงการอบรม เร่ือง “การจัดทําโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

             รายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรสําหรับ อปท.” (ซ่ึงจัดโดย วท. รวมกับ มทส. จํานวน 2 รุน รวมทั้งหมด 10 อปท.)

2.4 การประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การใช วทน.เพ่ือบริหารจัดการน้ํา พลังงาน และสิ่งแวดลอม (ศวภ.3)

     การถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือประหยัดคาใชจายและลดตนทุนใหแกเกษตรกร จ.พัทลุง 

     ระหวางวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 2559 
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2. การนําองคความรูดาน วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติ (ตอ)

2.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใชเทคโนโลยีการผลิตกาซชวีภาพเพ่ือแกไขปญหาน้าํเสียจากโรงแปรรูปยางแผน และการประยุกต

     ใชกาซชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลติ (ศวภ.3) 

     เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 

 2.6 โครงการบริหารจดัการขยะชุมชนเทศบาลตําบลเกาะสชีัง อ.สีชัง จ.ชลบุรี (ศวภ.4) 

      ดําเนินงานบูรณาการระหวาง วท. เทศบาลตําบลเกาะสีชัง และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใชเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร 

      (Integrated Solid Waste Management : ISWM) ดวยเทคนิคการบําบัดขยะดวยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical and Biological 

      Waste Treatment : MBT) โดยจัดการประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ระหวางวันที่ 10 - 11 

       กุมภาพันธ 2559) 

3. การนําองคความรูดาน วทน. เพื่อยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

3.1 โครงการการใชวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาส่ิงทอจังหวัดลําพูน (ศวภ.1)

            ศวภ.1 จัดประชุมคณะทาํงานพัฒนาจังหวัดดวย วทน. ประจําจังหวัดลําพูน คร้ังที่ 1/2559 โดยมตทิี่ประชุมตองการใหมีการจัดตั้ง

คณะทํางานกลุมยอยเพ่ือขับเคล่ือนงานดาน วทน. ใน 3 ประเด็นหลัก คือ ส่ิงทอ ส่ิงแวดลอม และลําไย สําหรับประเด็นส่ิงทอ ศวภ.1 ดําเนินการ

ประสานงานรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวดั และจัดทาํหวงโซคุณคา Value chain ในการพัฒนาส่ิงทอจังหวัดลําพูน ในระดับตนทาง กลางทางและ

ปลายทาง ซ่ึงไดบูรณาการการทาํงานระหวางหนวยงาน วท. (สวทน. สวทช. คลินิกเทคโนโลย)ี และหนวยงานจังหวัด (สํานักงานพาณิชยจังหวัด/

สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ) ในการขับเคล่ือนแผนงานรวมกัน ตอมาไดนาํเสนอแผนงานหวงโซคุณคา (Value 

Chain) การพัฒนาส่ิงทอจังหวัดลําพูน ในที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาจังหวัดลําพูนดวย วทน. คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และที่

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการงานดาน วทน. กับจังหวัด/กลุมจังหวัด คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ซ่ึงมติที่ประชุมฯ ทัง้ 2 คณะ 

ใหความเห็นชอบ Value Chain ดังกลาว

             ศวภ.1 ประสานใหเกิดการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการใช วทน. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑส่ิงทอของจังหวัดลําพูน ซ่ึงเปนการ

ลงนามความรวมมือระหวาง สป.วท. สวทน. จังหวัดลําพูน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ในการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการสูการปฎิบัติใน

พ้ืนที่ ตอมาที่ประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนดานส่ิงทอดวยวิทยาศาสตรจังหวดัลําพูน มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการฯ แลว ศวภ.1 จึงไดนําเสนอ

โครงการการใชวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับส่ิงทอจังหวัดลําพูน การจัดตั้งศูนยเรียนรูการถายทอดเทคโนโลยีส่ิงทอพ้ืนบาน : 

การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑส่ิงทอดวยเทคโนโลยีชัน้สูง (นาโนเทคโนโลย)ี เขาสูแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน (แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

(อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานงบประมาณ)
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3. การนําองคความรูดาน วทน. เพื่อยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ (ตอ)

3.2 โครงการการพัฒนาและยกระดับคณุภาพลําไยดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดลาํพูน (ศวภ.1)

              วท.และจังหวัดลําพูน ไดรวมกันจัดทาํราง Project Idea เพ่ือขับเคล่ือนงานดานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพลําไยดวย วทน. 

จังหวัดลําพูน ดังนี้

1) โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเกษตร (500,000 บาท) 

        โครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564

         - หนวยรับผิดชอบหลัก : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน

         - หนวยถายทอดเทคโนโลยี : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) 

2) โครงการแปลงสาธิตการใชปุยอินทรียเคมีเพ่ือลดตนทุนการปลูกลําไย (1,200,000 บาท)

        โครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564

        - หนวยรับผิดชอบหลัก : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน

        - หนวยถายทอดเทคโนโลยี : สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)

3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตลําไยจังหวัดลําพูนเพ่ือการสงออกดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (3,000,000 บาท)

        - หนวยรับผิดชอบหลัก: สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน

        - หนวยถายทอดเทคโนโลยี: สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)

3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสตูร การพัฒนาผลติภณัฑกระจดู “การปองกันเชื้อรา” (ศวภ.3)

       เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส 

3.4 การประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและสินคาชุมชน (ศวภ.4)

     3.4.1 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคาเกษตร ณ อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ 2559 

     3.4.2 การพัฒนาผาไหมอีร่ีดวยนาโนเทคโนโลยี ณ อ.เมือง จ.สระแกว เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2559

     3.4.3 การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือของจังหวัดสระแกวดวย วทน. ระหวางวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2559

3.5 การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาชอนแดดเดียวและบรรจุภัณฑเชิงพาณิชย ในโครงการยกระดับขบวนการผลิต การตลาดและระบบ

Logistic อาหารปลอดภัย (ศวภ.5)

     ภายใตโครงการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปงบประมาณ 2559 ณ สํานักงานประมง จ.สิงหบุรี 
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4. การนําองคความรูดาน วทน. เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

4.1 การแกไขปญหาคลื่นแมเหลก็ไฟฟาจังหวดัระนอง (ศวภ.3)

             ดําเนินกิจกรรมประชุมหารือ/ลงพ้ืนที่ตรวจวดัคล่ืนแมเหล็กไฟฟาเพ่ือทําความเขาใจกับประชาชนผูรองเรียน ระหวางวันที่ 23 ธันวาคม 

2558 - 30 มีนาคม 2559 โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจาก ม.อ. ผูแทน กสทช. เขต 4 สงขลา ผูแทน กสทช. เขต 13 ระนอง เขารวมฯ ทั้งนี้ ไดรายงานผล

การดําเนินงานใหศูนยดาํรงธรรม จ.ระนอง ทราบดวยแลว 

5. การนําองคความรูดาน วทน. เพื่อเผยแพรการนํางานดาน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

5.1 การจัดนิทรรศการงาน “ผลิตภณัฑของไทย กาวไกลดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม” (ศวภ.5)

      ในงาน OTOP CITY 2015 ณ ชาเลนเจอรฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวางวันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2558 

5.2 การจัดนิทรรศการและการสัมมนา เร่ือง “เทคโนโลยีและนวตักรรมขาวไทย” ในงานเทศกาลวันขาวหอมมะลิโลก จังหวดัรอยเอ็ด (ศวภ. 2)

     ณ ศูนยวทิยาศาสตรและวฒันธรรมเพ่ือการศึกษารอยเอ็ด ระหวางวนัที่ 12-14 กุมภาพันธ 2559

6. การนําองคความรูดาน วทน. เพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจ

6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การสรางมาตรฐานและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลติภณัฑขาว” (ศวภ.4)

     ณ กลุมเกษตรอินทรียสนามชัยเขต อําเภอสนามชัยเขต จ.ฉะเชงิเทรา 11 - 13 มกราคม 2559

6.2 การอบรมถายทอดเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิตผลติภณัฑจากน้ํายางพาราสด (เทคโนโลยีการผลติถุงมือผา

     เคลือบยาง) (ศวภ.3)

     ระหวางวันที่ 13 - 14 มกราคม 2559 จ.สงขลา/ วันที่ 20 - 21 มกราคม 2559 จ.สตูล/ วันที่ 3 มีนาคม 2559 จ.นราธิวาส

6.3 ประชมุเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง สงเสริมความตระหนกัเตรียมความพรอมดําเนนิงานโครงการพัฒนาขาวสังขหยดครบวงจรแบรนดพัทลุง (ศวภ.3)  

     ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วทิยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

6.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การสรางมาตรฐานและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลติภณัฑขาว” (ศวภ.4) 

     ณ กลุมเกษตรอินทรียสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ระหวางวนัที่ 11 – 13 มกราคม 2559



ผลการดําเนินงาน ศวภ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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7. การพัฒนาพื้นที่ดวยการใชเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร

7.1 การถายทอดเทคโนโลยีการใชงานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro) (ศวภ.4)

     7.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใชงานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro) เพ่ือการจัดทําแผนที่พ้ืนที่ปลูกพืช

             เศรษฐกิจรายแปลง” ณ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ระหวางวนัที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2558

     7.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การขยายผลการดําเนินงานโครงการ “การใชงาน ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro)” 

            ณ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีเจาหนาที่ อบต.วังตะเคียนเปนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี ระหวางวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2559

7.2 โครงการการจดัการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (โครงการยอย GISagro) (ศวภ.1)

            โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ต.ทาผา อ.แมแจม จ.เชียงใหม ศวภ.1 

และเจาหนาที่ สทอภ. นําเสนอขอมูล/รายละเอียดที่เก่ียวของแกผูบริหาร เจาหนาทีท่ี่เก่ียวของ และ ทต.ทาผา ในที่ประชุมฯ เบ้ืองตนที่ประชุมฯ มีมติ

เห็นชอบรับขอเสนอโครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro) และนําเสนอโครงการฯ ดงักลาวเขาที่ประชมุสภาเทศบาลตาํบลทาผา 

สมัยสามัญ คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และไดรับการพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560 - 2562) ของ ทต.ทาผา  

อ.แมแจม จ.เชียงใหม 



ภาคผนวก ค

รวมภาพกิจกรรม
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การประชุมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการหมอกควันและไฟปา 

จังหวดัเชียงใหม

การบริหารจัดการทรัพยสิน

โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร เพ่ือแกไข

ปญหาหมอกควัน จังหวดัเชียงใหม

การประชุมคณะทํางานพัฒนาจังหวดัดวย วทน. เพ่ือ

วางแผนงานการนํา วทน. เพ่ิมมูลคาสับปะรด จังหวดั

ลําปาง
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การดําเนินงานโครงการปลูกผกัอินทรียดวยโรงเรือนพลาสติกคดักรองแสง จงัหวัดนครพนม

การดําเนินงาน “การพัฒนาขาวหอมมะลิทุงกุลาดวย วทน.”

จังหวดัรอยเอ็ด สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม
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การดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพ้ืนที่ ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวดัพังงา 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการสงเสริมความตระหนักและวางแผนการดําเนินงาน

กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพขาวสังขหยดอินทรียและพัฒนาขาวสังขหยด ดวย วทน. จังหวดัพัทลุง
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พิธีลงนามความรวมมอื “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จังหวดัชลบุรี”

การประชุมสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่เกาะสชีัง 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินการ 

“โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวดัชลบุรี” 
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น ิท ร ร ศ ก า ร  เ ร ื่อ ง  ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ข อ ง ไ ท ย  ก า ว ไ ก ล ด ว ย  ว ท น .  ใ น ง า น O T O P  C i t y

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง เครือขายความรวมมือการดาํเนินงานดาน วทน. ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน ประจําป พ.ศ. 2559 

ก า ร ป ร ะ ช ุม เ ช ิง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  เ ร ี่อ ง  ก า ร ย ก ร ะ ด ับ ผ ล ิต ภ ัณ ฑ  O T O P  ด ว ย  ว ท น .  ใ น พ ื้น ท ี่ช ุม ช น ค ล อ ง ร ัง ส ิต  
อ ํา เ ภ อ ห น อ ง เ ส ือ
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ลําดับ คํายอ คําเต็ม

1. วท. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. สป.วท. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. สส. สํานักสงเสรมิและถายทอดเทคโนโลยี

4. ศวภ. ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค

5. วทน. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

6. กสทช. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ

7. มทร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

8. มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี

9. มรภ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

10. มอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

11. อบต. องคการบรหิารสวนตําบล

12. อปท. องคกรปกครองทองถ่ิน



คณะผูจัดทํา

จัดทําโดย สํานักสงเสรมิและถายทอดเทคโนโลยี

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2333 3948

โทรสาร  0 2333 3931

ที่ปรกึษา นางวนิดา บุญนาคคา              ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

ผูจัดทํา นางกันยา พงศพิศาล               ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรสงเสริมและบรูณาการดาน วทน.

                                                             สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

 นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Call center : 1313

www.most.go.th


