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อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เรื่อง “การจัดท าค าของบประมาณ 

: ขออย่างไรให้ได้งบ (เงิน)” 
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รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ผอ.สอว.) 
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บรรยายโดย... 

กรณีศึกษา อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 



๑ 

 

 

บทบาทส าคัญและภารกิจของ “อุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์ประสานงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค (ศวภ.)” 
 
 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค (ศวภ.) และอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีแนวคิดส่วนหน่ึงมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม โดยการลงพ้ืนที่ไป

ในแต่ละภาคส่วน มีภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการต่าง ๆ ร่วมกัน

สนับสนุนอย่างเข้มแข็ง และท าให้เกิดผลงานวิจัยน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ สามารถตอบโจทย์ประเทศ เป็น

หลักส าคัญและพัฒนาประเทศในภาพรวม ซ่ึงปัจจุบันศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจ าภูมิภาค (ศวภ.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ยังได้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกัน สนับสนุนงาน

ซ่ึงกันและกัน โดยบทบาทหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ มีดังน้ี 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

๑) ประสาน เชื่อมโยง และรว่มก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ อววน. ในระดับพ้ืนที่แบบบูรณาการ  ระหว่าง

หน่วยงานในกระทรวงและระหว่างกระทรวงกับพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิน่และประชาสังคม 

๒) พัฒนา platform ที่บูรณาการการสนับสนนุและ

การถ่ายทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้าน 

อววน. ให้ตรงตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของพ้ืนที ่

๓) ขบัเคล่ือนกลยุทธ์ อววน. ระดับพ้ืนที่ใน

เชิงบูรณาการและการผลักดันการใช้

ประโยชน์งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๔) จัดท าขอ้มูลเชิงพ้ืนที่ด้าน อววน. เช่น วิเคราะห์สภาวการณ์, area positioning, ทรัพยากร ฯลฯ 

 

๕) สร้างและพัฒนาเครือขา่ยในระดับพ้ืนที่ ๖) ท าหน้าทีเ่ป็น focal point ในการ

ประสาน เชื่อมโยง รับและส่งต่อการบริการ 

รวมทั้งการสร้างความตระหนัก การสร้าง

องค์ความรู้ ในระดับกระทรวงและระดับพ้ืนที่ 

๗) ติดตามการด าเนินงานและการต่อยอด เชื่อมโยง

การท างานร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 



๒ 

 

 

การจัดต้ังศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าภูมิภาค มีท้ังหมด ๔ แห่ง คือ 

 
 ๑) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ

ตอนบน ต้ังอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๒) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน ต้ังอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 ๓) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคใต้ ต้ังอยู่ที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

 ๔) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก ต้ังอยู่

ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  

 

“การจัดท าค าของบประมาณ : ขออย่างไรให้ได้งบ (เงิน)”  

กรณีศึกษา อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ คืออะไร? 

 

 อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้เพ่ือการด าเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีบุคลากรวิจัยและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของหน่วยงานวิจัยของภาคเอกชน ภาครัฐ 

และสถาบนัอุดมศึกษา มีพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือวิจัยคุณภาพสูง และมีการบริหารจัดการให้เกิดการ

เชื่อมโยงกิจกรรมวิจัย เพ่ือให้เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

 

ปัจจุบันเครือขา่ยอุทยาน 

วิทยาศาสตรภ์ูมิภาค 

มีท้ังหมด ๓ แห่ง ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

๑. อุทยานวิทยาศาสตรภ์าคเหนือ (จ.เชียงใหม่)  

ประกอบด้วย ๗ มหาวิทยาลัยเครือขา่ย คือ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  

มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยนเรศวร,  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

 

 

๒. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 (จ.ขอนแกน่) ประกอบด้วย ๔ มหาวิทยาลัย 

เครือขา่ยคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

 

 

๓. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)  

ประกอบด้วย ๓ มหาวิทยาลัยเครือขา่ย 

คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

นอกจากน้ี ยังมีโครงการน าร่องอีก ๒ แห่ง  

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

และมหาวิทยาลัยบูรพา  



๔ 

 

 

วัตถุประสงค์ของ 

โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 

๑) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเพ่ิมความสามารถในการสร้างผลผลิต (productivity) 

และการสร้างนวัตกรรม โดยดึงศักยภาพและทรัพยากรของภาครัฐ 

๒) เพ่ือสร้างให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ 

๓) เพ่ือเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้างความร่วมมือด้านก าลังคนทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ของสถาบันการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม 

๔) เพ่ือเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้เกิดจ้างงาน 

ในพ้ืนที่ การกระจายรายได้ และสร้างความเขม้แขง็ให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค 

 

 

๕ แผนงาน (Platform)  

ของโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 
๑. แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) ซ่ึงประกอบด้วย  

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม  (Strengthen laboratory),  

การบริการออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Centre), การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

แก่ภาคอุตสาหกรรม (IP management) ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูล ให้ค าปรึกษา จัดเตรียมเอกสาร และ

ติดตาม/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ, การให้บริการฐานขอ้มูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้าน ว และ ท (Science and 

Technology Infrastructure Databank : STDB) และส านักความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of 

Industrial Liaison : OIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 ๒. แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology 

and Innovation Business Incubation) ประกอบด้วย การบ่มเพาะธุรกิจ วทน. (STI Business 

Incubation) และกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 

 

 

 

 

 

 ๓. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

(Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ซ่ึงให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้าไปท าให้เกิดนวัตกรรม 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิต, 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต, การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐานสากล, การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม ่รวมถึงการฝึกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถเขา้สู่การแขง่ขนัในตลาดสากลได้ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๔. แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ซ่ึงเป็นกลไก 

ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนของประเทศมีศักยภาพในการท าวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงโครงการน้ีจะเป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและ

อุทยานวิทยาศาสตร์โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในระดับห้องปฏิบัติการ และพร้อมที่จะต่อยอด

สู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

อย่างแท้จริง โดยคาดหวังว่าจะสามารถเพ่ิมศักยภาพในการท างานวิจัยและพัฒนาของเอกชนได้ 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

 ๕. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ (Infrastructure Development) 

ได้แก่ อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซ่ึงปัจจุบันมีเครือข่ายทั้งหมด ๓ แห่งคือ อุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (เปิดด าเนินการแล้ว),  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดขอนแก่น (เปิดด าเนินการแล้ว)  และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา (เปิดด าเนินการเดือน

มกราคม ๒๕๖๓) และโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

เช่น ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ (R&D LABs / Testing & Certified LABs), Telecommunication 

Services, พ้ืนที่ ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องท างาน, ห้องประชุม, Wet LABS, Dry LABS, 

Auditorium, โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) อาทิ โรงงานต้นแบบก าจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยี

คล่ืนความถี่วิทยุ, โรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอน ้า, โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร 

ครบวงจร (Innovation Food Fabrication Pilot Plant) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กว่าจะมาเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 
กว่าจะมาเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์น้ันจะต้องมีการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, จัดท าแผนงาน/โครงการ, 

จัดหาที่ดิน, ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง, จัดท าแบบรูปรายการ 

และรายละเอียดประกอบ, จัดท าประมาณการค่าก่อสร้าง, ค่าควบคุมงาน และจัดท าค าของบประมาณ 

ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก่อน โดยขั้นตอน 

การจัดท าค าของบประมาณ เป็นขั้นตอนส าคัญของการก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภูมิภาค โดยมีกรอบแนวคิดเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซ่ึงเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ประชาชน เกิดความยืดหยุ่น และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบได้ตาม 

หลักธรรมาภิบาล และมุ่งให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการงบประมาณ 

 
กระบวนการจัดการงบประมาณ มดัีงน้ี 

 ๑. การวางแผนงบประมาณ โดยการทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณในปีที่ผ่านมา, ทบทวนภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้ วัด และทบทวน

ค่าใช้จ่ายปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) จากน้ันท าการก าหนด

นโยบายและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, จัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

และก าหนดโครงการต่าง ๆ  ซ่ึงลักษณะของโครงการที่ดีจะต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/

แผนพัฒนาฯ/แผนปฏิรูป/นโยบายรัฐบาล/นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 

โดยจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานและปฏิบัติได้จริง นอกจากน้ี 

รายละเอียดของโครงการจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน เข้าใจง่าย มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 

(มีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุด) ชัดเจน มีงบประมาณเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า ระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ และผลกระทบได้อย่างชัดเจน 

 ๒. การจัดท าค าของบประมาณ ส านักงบประมาณจะพิจารณาค าของบประมาณ การอนุมัติ

งบประมาณ เน่ืองจากการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นงบลงทุน เป็นรายการที่ก่อหน้ีงบประมาณผูกพัน

มากกว่า ๑ ปีงบประมาณ ที่มีวงเงินต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

ก่อนย่ืนค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายต่อส านักงบประมาณ การบริหารงบประมาณ โดยการจัดท าแผน 

การปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.๓๐๑, สงป.๓๐๒), ท าการจัดสรรงบประมาณ,  

การใช้จ่ายงบประมาณ, การโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ-เงินจัดสรร และท าการปรับแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผล การติดตามประเมินผล  

เช่น การรายงานผลการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง, ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ, ผลการด าเนินงาน และการประเมินผลของโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ 

 



๘ 

 

 

!! ขอ้จ ากัดของการใช้จ่ายงบประมาณ !! 

เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ากัดไว้ว่าการขอเบิกเงินให้ท าได้ในปีงบประมาณน้ัน

เท่าน้ัน ในกรณีที่ขอขยายระยะเวลาในการเบิกเงินจากกระทรวงการคลังจะต้องท าก่อนส้ินปีงบประมาณ 

และจะต้องมีการกนัเงินไว้แล้ว จึงจะสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือน กรณีมีเหตุผล

ความจ าเป็น จะต้องท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน 

   

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

 หลังจากที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วน้ัน จะเป็นขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดย

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องก าหนดแผนในการหาผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ, ท าการแต่งต้ังคณะท างาน

พิจารณาราคากลาง, จัดท าร่างรายละเอียดขอบเขตของงานซ่ึงงานก่อสร้างจะมีรูปแบบของรายการและ 

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง โดยการก าหนดวงเงินที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างก าหนดงวดงาน งวดเงิน และ

ระยะเวลาในการก่อสร้างในแต่ละงวด เสนอหัวหน้าส่วนเห็นชอบการก าหนดราคากลางและ TOR  

เพ่ือจะเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยงานก่อสร้างอาคารอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีวงเงินประมาณ ๔๕๐ - ๕๐๐ ล้านบาท ซ่ึงจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา 

ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จากน้ันจึงเป็น

กระบวนการจัดท าสัญญาตามแบบสัญญาก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จะเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารสัญญาก่อสร้าง ด าเนินควบคุมการก่อสร้างให้มีความเรียบร้อยตามขอ้กฎหมาย ส่ง

มอบและตรวจรับพัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

การตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา 

  

 ขั้นตอนการบริหารสัญญา การตรวจรับอาคาร ซ่ึงมีระยะเวลายาวนานกว่าจะได้ส่งมอบ  

การตรวจสอบเอกสารสัญญาต่าง ๆ จะต้องหารือกันทุกฝ่าย ทั้งด้านเทคนิคในการก่อสร้าง การด าเนินงาน

ในขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง เช่น ตรวจสอบพ้ืนที่ในการก่อสร้าง การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร การคิดพ้ืนที่ในการก่อสร้างตามรูปแบบ

รายการและในแบบการบริหารสัญญาต้องถูกต้องตรงกัน หรือเกิดกรณีที่ด าเนินการก่อสร้างอาคารอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคใต้น้ันมีฝนตกหนัก เกิดน ้าท่วมในพ้ืนที่ พ้ืนที่อาคารขวางทางน ้าธรรมชาติ จึงต้องแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวโดยการขุดบ่อให้น ้าไหลเป็นทางธรรมชาติ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อชาวบ้าน เป็นต้น ดังน้ัน 

วัตถุประสงค์หลักของการใช้ประโยชน์จากอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค คือการสนับสนุน 

ให้ภาคเอกชนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในพ้ืนที่ ซ่ึงใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่ได้ โดยประโยชน์ที่ภาครัฐ 

จะได้รับคือมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากภาคเอกชนเข้ามาท าการวิจัย สร้างผลผลิต นวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมและ

พัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ และเกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกลไกใหม่ของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

บทส่งท้าย 

 การจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคขึ้นมาน้ัน ไม่ได้เกิดความส าเร็จจากคนคนเดียว หรือ

ส านักเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ คน หลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการของบประมาณ

มาก่อสร้างอาคาร หากไม่ใช่ภารกิจหน่วยงาน ไม่มีความส าคัญและจ าเป็นจริง ๆ ส านักงบประมาณอาจจะ 

ไม่อนุมัติงบประมาณได้ ทางส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ก็จะคอยแนะน า สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ 

เพ่ือให้การจัดท าค าของบประมาณก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างราบรื่น หรือในส่วนของส านักส่งเสริมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ได้ลงพ้ืนที่ เจอจังหวัดต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละที่ก็มีความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย 

ก็จะคอยส่งขอ้มูลให้ ในขณะที่ส่วนงานคลังและพัสดุเมื่อมีกฎระเบียบใหม่ ๆ ก็จะมาอธิบายว่าจะต้องเตรียม

ตัวอย่างไร ซ่ึงการท างานร่วมกันแบบบูรณาการน้ีจะเป็นประโยชน์ต้ังแต่ต้นจนจบ และทั้งหมดน้ีก็จะเป็น 

การเตรียมความพร้อมของกระทรวงเพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และเป็น

ความหวังของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในอนาคตข้างหน้า ให้มีการบริการ

สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างผลผลิต กระบวนการผลิต นวัตกรรมใหม่ ๆ 

รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในแต่ละพ้ืนทีม่ากยิ่งขึ้น ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและ

งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เติบโตและเกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์  

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน สามารถร่วมมือกันผลักดันประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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