บทนํา Introduction
คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการ สู่แผนพัฒนา
พื้นที่” จัดทําขึ้นเพื่ อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจําภูมิภาค (ศวภ.) (เดิม) ซึ่งเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม (วทน.) สู่พื้นที่ต่า ง ๆ ในภูมิภาค โดย ศวภ. ทําหน้า ที่เ ป็ นหน่วยประสาน
เชื่อมโยงการนําองค์ความรูภ้ ายใต้ภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ปั จจุบัน
เปลี่ ย นชื่อเป็ น กระทรวงการอุด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม (อว.) ไปสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกิดแผนงาน /โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่ ให้สามารถเชือ่ มโยง
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ สร้างงาน และยกระดับชีวิตให้แก่พี่นอ้ งประชาชนทัว่ ทุกภูมิภาค
ของประเทศ
ศวภ. จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยนํา
ร่อง 4 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ภาคใต้ (ศวภ.3) และภาค
ตะวันออก (ศวภ.4) ต่อมาสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) มีนโยบายให้
จัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคกลาง เพิ่มอีก 1 แห่ง
รวมเป็ น 5 ภูมภิ าค เพื่อให้การดําเนินงานครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ดังนัน้ เนือ้ หาสาระสําคัญของคู่มอื เล่มนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการสื่อสารและอธิบายให้
บุคลากรของกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนบุคคลภายนอก
ได้เข้าใจถึงบทบาทการดําเนินงานของ ศวภ. โดยเฉพาะเทคนิควิธีการปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ เพื่อ
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทุกหน่วยงานในภูมิภาคให้เข้มแข็ง นับเป็ นหัวใจสําคัญของ
การผลักดันแผนงาน/โครงการด้าน วทน. ให้ประสบผลสําเร็ จอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนคน
ไทยได้เข้าใจและเห็ นความสําคัญขององค์ความรูด้ า้ น วทน. ที่สามารถนําไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ
สร้า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ค วามยั ง่ ยื น โดยยึ ด แนวทางการพั ฒ นาตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
คณะผูจ้ ดั ทําคู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการ สู่
แผนพัฒนาพื้นที่” หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหาร อว. ในการวางนโยบาย
การขับเคลื่อน วทน. เชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็ นประโยชน์
อย่างยิ่งสําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อว. ที่ปฏิบัติภารกิจการผลักดันแผนงาน/โครงการด้าน วทน.
ในระดับภูมภิ าค
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
พฤศจิกายน 2562
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บทที่ 1

ที่มาและความสําคัญ
ของการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่

(แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด กลมุ่ จังหวัด และภาค)
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กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

1. ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็ นกรอบยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรปู และการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัตอิ ย่าง
จริงจัง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมัน่ คง เสมอภาค และเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง
2) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
“ ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

ด้านความมัน่ คง

ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศ
ให้มคี วาม มัน่ คง ปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ
ควบคูก่ บั การขยายโอกาสของประเทศไทย
ในเวทีโลก

ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทัง้ กาย ใจ
สติปัญญา มี ทักษะทีจ่ าํ เป็ นในศตวรรษที่ 21
มีทกั ษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
และมีคณ
ุ ธรรม

สร้างความเป็ นธรรม และลดความเหลือ่ มลํา้ ใน
ทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้า
มาเป็ นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

คํานึงถึงความยัง่ ยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชนให้เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม เกิดผลลัพธ์ตอ่ ความยัง่ ยืน

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สว่ นรวม”

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.nesdb.go.th)
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กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ในยุทธศาสตร์ที่ 6
“ด้า นการปรับ สมด ุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ” กํา หนดให้
ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุ ธศาสตร์ชาติ เป็ นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้ นที่ การบริ หารจัดการภาครัฐ มี
ความสอดคล้องเชือ่ มโยงและเป็ นกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตร์ชาติสก่ ู ารปฏิบัติในทุก
ระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลกั ษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมาย
ร่วมกัน ทัง้ ในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมี
ระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่
เพื่อนําไปสูก่ ารกําหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทํานโยบาย และการติดตามประเมินผล
ที่เป็ นระบบอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ นี้ ในการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม (วทน.) นั้น ควรมุ่ง เน้น ให้ส อดคล้อ งกับ แนวทางการพั ฒ นาในประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็ นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิต
และการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริ ก าร การสร้างความมัน่ คงและปลอดภัยด้า น
อาหาร การเพิ่ มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็ นผูป้ ระกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต
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กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) เป็ น 5 ปี แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การ
ปฏิบตั ิ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลือ่ มลํา้ ในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
5) ยุท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้า งความมั น่ คงแห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศ
สูค่ วามมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. จะต้องให้ความสําคัญกับประเด็น
ที่มีลักษณะการบูรณาการ เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
แท้จริง โดยมีจดุ เน้นและประเด็นการพัฒนาสําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9

7

จุดเนนและประเด็นการพัฒนาสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

นวัตกรรม
ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.nesdb.go.th)
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กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลมุ่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทําหน้าที่กาํ หนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจัดทํา รวมทั้ง
พิจารณากลัน่ กรองและให้ความเห็ นชอบแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่ม
จังหวัด โดยมีเจตนารมณ์ คือ
(1) เน้นการพัฒนาระบบการบริหารที่ยึดพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมลํา้ ในการ
พัฒนาของแต่ละพื้นที่ให้มีลกั ษณะใกล้เคียงกันมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
(2) จัดระบบการบริ หารจัดการตามหลักการบริ หารจัดการแนวใหม่ เป็ น
การจัดความสัมพันธ์ในแนวตัง้ ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ในแนวนอนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อบูรณาการทํางานร่วมกัน

ที่มา: พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
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ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กําหนดให้
มีการแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็ น 6 ภาค (18 กลมุ่ จังหวัด) ดังนี้
 ภาคเหนือ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคตะวันออก
 ภาคใต้ (ฝั ง่ อันดามัน/ฝั ง่ อ่าวไทย)
 ภาคใต้ชายแดน
ประกาศ ก.น.จ. เรือ่ ง การจัดตัง้ กลมุ่ จังหวัด
และกําหนดจังหวัดที่เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการของกลมุ่ จังหวัด ฉบับที่ 3

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง (17 พฤศจิกายน 2560): หน้า 14-16
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ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

5. ย ุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามระเบี ยบสํา นักนายกรัฐ มนตรีว่ าด้วยการบริห ารงานเชิ งพื้ น ที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 กําหนดให้มียทุ ธศาสตร์การพัฒนาภาคเป็ นแผนกําหนด
แนวทางการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณ
หรื อ การปฏิ บัติภ ารกิ จ ที่ มี ความเชื่อ มโยงกับ แผนระดับชาติแ ละนโยบายรัฐ บาล ที่
ครอบคลุมในทุกมิติ และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับภาคลงไปสู่
กลุ่ม จัง หวัด และจัง หวัด และกํา หนดให้การจัด ทําแผนพัฒ นาในแต่ละระดับจะต้องมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปพร้อม
กันในทุกพื้นที่ ตามหลักการไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
สร้า งโอกาส สร้างอาชีพ สร้า งรายได้ และการเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน
ตัง้ แต่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ระดับภาค ไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และไปสูร่ ะดับโลก
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ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.nesdb.go.th)
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ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.nesdb.go.th)
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ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.nesdb.go.th)
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จังหวัด กลมุ่ จังหวัด และภาค แบบบูรณาการ
กลไกระดับชาติ
(1) คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(2) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.น.จ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(3) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน (6 คน รับผิดชอบ 6 ภาค) และผูแ้ ทนสํานักเลขาธิ การสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
กลไกระดับกลมุ่ จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) โดยมี หั ว หน้า กลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ นประธาน และข้า ราชการในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
กลไกระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
โดยมีผ วู้ ่าราชการจังหวัด เป็ นประธาน และหัวหน้าสํานักงานจังหวัด เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
กลไกการบริหารงานจังหวัด กลมุ่ จังหวัดแบบบูรณาการ และภาค

ที่มา: สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (http://pad.moi.go.th/TH/home.html)
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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด กลมุ่ จังหวัด และภาค

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ที่
สอดคล้อ งกั บ แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อั น มี ลั ก ษณะเป็ นการกํ า หนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จดั ทําขึน้ สําหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนือ่ งและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็ นประจําทุกปี

แผนพัฒนาจังหวัด
เป็ นแผนที่ มี ค วามครอบคลุม ทุก มิ ติ ก ารพั ฒ นา มุ่ ง ตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปั ญหาที่สาํ คัญ ของจังหวัด และขับเคลื่อนประเด็ นการ
พัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด

แผนพัฒนากลมุ่ จังหวัด
เป็ นแผนที่ เ ป็ นการขั บ เคลื่ อ นประเด็ น การพั ฒ นาที่ ส อดคล้อ งกั บ
ทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปั ญหาที่เป็ นประเด็นร่วมในพื้นที่
และต้องมีขอบเขตการดําเนินการหรือได้รบั ผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด

แผนพัฒนาภาค
เป็ นแผนที่กาํ หนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพื้นที่ เป็ นเครื่องมือ
บูรณาการแผนของส่วนราชการ เพื่ อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ นโยบายของรัฐ บาล และประเด็ น การ
พัฒนาภาคสูก่ ารปฏิบตั ิ
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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด กลมุ่ จังหวัด และภาค

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทําแผนจังหวัด/กลมุ่ จังหวัด ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2561–2565 และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2564
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
และคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561)
ในการจัดทําแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้

1. ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทัง้ แผนรายสาขา/เฉพาะ
ด้านต่าง ๆ ที่ผา่ นความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว และข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
2. ให้ความสํา คัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่ อเป็ นแผนชี้น าํ การพัฒนาในภาพรวมของ
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ และเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง
3. การจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งปั ญหา
และความต้อ งการจากประชาชนในพื้ น ที่ รวมทั้ ง ให้มี ก ารประสานแผนในระดับ พื้ น ที่ โดยการ
รวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไก
การจัดทําแผนพัฒนาหมูบ่ า้ น/ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการของอําเภอ เพื่อให้
แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็ นแผนเดียวกัน (One Plan)
4. การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการทํางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาค
ส่วน ทัง้ ส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือ
ประชารัฐ และชุมชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของ
ภาค กลุม่ จังหวัด และจังหวัด รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
ที่สาํ คัญของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล โดยจะต้องมีการกําหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชดั เจน
5. การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ให้เสนอ
ในช่วงปี แรกของแผน สําหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัด ให้ดาํ เนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนยั สําคัญที่มี
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาภาค กลุม่ จังหวัด และจังหวัด เพื่อให้แผนทันสถานการณ์
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึน้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องปรับปรุงแผนทุกปี
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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด กลมุ่ จังหวัด และภาค

ปฏิทินการจัดทําแผน และแนวทางการประสานแผนในระดับพื้นที่

ที่มา: สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (http://pad.moi.go.th/TH/home.html)
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บทที่ 2

แนวทางการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. ในระดับพื้นที่

20

กลไกการบูรณาการ งานด้าน วทน.
ลงสูพ
่ ้ ืนที่/จังหวัด/ช ุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

PCSO

อุทยานวิทยาศาสตร
ภูมิภาค
(Science Park)
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24

แนวทาง การจัดทํา

แผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่
รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่

วิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
และความต้องการในพื้นที่

จัดทําห่วงโซ่ค ุณค่า
(Value Chain)

ฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ของหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานเครือข่าย

ประชุมหารือ/ประสานงาน ร่วมกับพื้นที่
เพื่อจับคู่ (Matching) เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าตามประเด็น
ความต้องการของพื้นที่
ศวภ. ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัด อว. พัฒนาข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

แผน อปท.

แผนกลมุ่ จังหวัด

แผนจังหวัด

การประชุมร่วมกับ
องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น

การประชุม
คณะทํางานพัฒนา
จังหวัดด้วย วทน.

การประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการ
บริหารงานกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

บรรจุเป็ นวาระในการประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการงานด้าน
วทน. กับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
แผน อปท./จังหวัด/
กลมุ่ จังหวัด

กระทรวงมีหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณในพื้นที่ (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/จังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
พื้นที่มีหนังสือตอบรับ
การบรรจุแผนงาน/โครงการ
เข้าสู่แผนพัฒนาพื้นที่

แผนภาค

การประชุมร่วมกับ
สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
บรรจุเป็ นวาระในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัดด้วย วทน.
แผนภาค

กระทรวงมีหนังสือถึง สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(เจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ)
กระบวนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี โดย สํานักงบประมาณ
ครม. อนุมตั งิ บประมาณ

พื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจําปี

ดําเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่าง กระบวนการจัดทํา

แผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่

การจัดทําโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

บูรณาการแผนงานโครงการ ดาน วทน. รวมกับ อบจ.เชียงราย
โครงการ การนําองคความรู ดาน วทน. มาพัฒนา อบจ.เชียงราย ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานจากกิจกรรม

ศวภ.1

หนวยงานในสังกัด อว.

ป งบประมาณ พ.ศ. 2561
ศวภ.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนําองคความรู ดาน วทน. มา
พัฒนา อบจ.เชียงราย ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห อ งประชุ ม ธรรมรั บ อรุ ณ อบจ.
เชียงราย โดยมีแตละสวนงานของ อบจ.เชียงราย และหนวยงานใน
สั ง กั ด อว. เข า ร ว มการประชุ ม โดยมี ปลั ด อบจ.เชี ย งราย เป น
ประธานในการประชุม

ป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เม.ย.61

ศวภ.1 ไดสงสรุปการประชุมและมีหนังสือ ที่ วท 0217/3876
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อสงแผนงาน/โครงการดา น
วทน. เพื่อขอพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612562) อบจ.เชียงราย จํานวน 12 โครงการ

พ.ค.61
ศวภ.1 ไดประสานงานหนวยงานในสังกัด อว. ที่เกี่ยวของ และ อบจ.
เชียงราย ถึงการวางแผนดําเนินงาน ขอบเขตการดําเนินงาน ระหวาง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และ อบจ.เชียงราย ในโครงการที่มีความ
พร อ มและมี ก ารประสานงาน มี แ ผนการดํ า เนิ น งานร ว มกั น อย า ง
ชัดเจน เชน โครงการสงเสริมอาชีพผูผลิตผา ทอผาฯ โครงการดาน
การศึกษา โครงการเสวียนอัจฉริยะ เปนตน

ศวภ.1 เข า ร ว มโครงการส ง เสริ ม อาชี พ กลุ ม ผู ผ ลิ ต ผ า ทอผ า กลุ ม
พัฒนาสตรีและกลุมอาชีพจังหวัดเชียงราย ที่จัดโดย สป.อว. รวมกับ
อบจ. เชียงราย ตามแผน ดํ าเนิ นงานในป 2561 ซึ่ง มีการวางแผน
ดําเนินงานตอเนื่องในป 2562

มิ.ย.61

หนวยงานในสังกัด อว. ไดนําเสนอแผนงาน/โครงการ ดาน วทน. ที่มีแผนการดําเนินงานรวมกับ
อบจ.เชีย งราย ในป งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยที่ป ระชุ มมี ม ติ เ ห็น ชอบและตอบรั บ การ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่มีความชัดเจนและมีความพรอมในการดําเนินงาน
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต อบจ. เชียงราย ไดมีการประสานงานและหารือเพิ่มเติมถึงขอบเขตความ
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 โดยพัฒนาหนังสือชุดสุขใจไรเศราไรเสื่อมเพื่อใชเปนสื่อในการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตในการดูแลผูสูงอายุ
3. โครงการดานการศึกษา มีการหารือเกี่ยวกับกิจกรรมดานการศึกษาตางๆ ตามประเด็นที่ทาง อบจ.
เชียงราย มีความตองการพัฒนาหรือรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีจาก กระทรวงวิทยาศาสตร
4. โครงการเสวียนอัจฉริยะ ที่มีการหารือรวมกับ วว. เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการตามแผนงาน: ปงบประมาณ พ.ศ.2561 อบจ.เชียงราย รวมกับ สส.สป.อว. ได
จัดโครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูผลิตผา ทอผา กลุมพัฒนาสตรีและกลุมอาชีพจังหวัดเชียงราย เมื่อ
วั น ที่ 7-8 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมลั ก ษวรรณรี ส อร ท จั ง หวั ด เชี ย งราย โดย สป.อว. ให ก าร
สนับสนุนดานเทคโนโลยี และองคความรูในการพัฒนาผา สิ่งทอ โดยมีวิทยากร จาก สวทช. และ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผูประกอบการจํานวนกวา 100 ราย
จากทั้ง 18 อําเภอในจังหวัดเชียงรายไดเขารวมกิจกรรม

ก.ย.61

อบจ. เชียงราย มีหนังสือ ที่ ชร 51007/4808 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ตอบรับแจงความพรอม
ในการดําเนินงานรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ทั้ง 12 โครงการ

พ.ย.61

โดย อบจ. เชียงราย ไดบรรจุโครงการที่มีความรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) อบจ. เชียงราย และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.25612564) อบจ. เชียงราย เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผลิตผา ทอผา กลุมพัฒนาสตรี และกลุมอาชีพจังหวัดเชียงราย
2. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ (Medicopolis)
3. โครงการเสวียนอัจฉริยะ

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. ไดล งนามในบั นทึก ขอตกลงความรวมมือกั บ อบจ.เชียงราย ในการนําวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรม มาสรางมูลคาเพิ่มในการจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน ในวันที่ 11 ธ.ค. 61 ณ หองออรคิด 3
โรงแรมรามาการเดนส

ป งบประมาณ พ.ศ. 2562

ศวภ.1 จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แผนการนํ า องค ค วามรู ด า น
วทน. มาพั ฒ นา อบจ. เชี ย งราย ตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม
ยอแสงธรรม อบจ.เชียงรายเพื่อวางแผนการดําเนินงานโครงการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 พรอมทั้งใหหนวยงานในสังกัด อว. ได
รายงานผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผานมา

อบจ.เชียงราย

จัดทําโดย: ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
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แผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่

การจัดทําโครงการเข้าแผนพัฒนาจังหวัด

โครงการ การบูรณาการงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
เชิงอนุรักษตามวิถีชุมชน เพื่อพัฒนา มอนลานโมเดล
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรม
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ศวภ.1

หนวยงานในสังกัด อว.

หนวยงานในจังหวัด

ป งบประมาณ พ.ศ 2560
จัดการประชุมเติมความรูและการยกระดับสมาชิก อสวท. จาก
ครู กศน. จ.เชียงใหม รุนที่ 1 วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2560
ณ เชียงใหมอินทนนทกอลฟแอนดเนเชอรัลรีสอรท จ.เชียงใหม

ก.ค.60

ศวภ.1 รวมกับ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ลานนา และ ครู อสวท.
อ.พราว จ.เชียงใหม หารือกลุมยอยเพื่อเตรียมแผนงาน “มอนลาน
โมเดล” และจัดทํา Value chain ตนทาง - ปลายทาง

ส.ค.60

ศวภ.1 รวมกับ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม จัดการประชุม
คณะทํางานพัฒนาจังหวัดดวย วทน. จ.เชียงใหม ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ หองประชุมศาลากลาง จ.เชียงใหม

ก.ย.60

ป งบประมาณ พ.ศ 2561
ศวภ.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การหารือเพื่อบูรณาการงาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูก ารพัฒนาดอยมอนลาน”
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ สถานีพัฒนาการเกษตรทีส่ ูง ตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน
อ.พราว จ.เชียงใหม

พ.ย.60

ศวภ.1 หารือรวมกับ ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลการ
พัฒนาจังหวัด สํานักงาน 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

ธ.ค.60

ศวภ.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สูการพัฒนาดอยมอนลาน ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 11 มกราคม 61 ณ อินโนเวทีฟ วิลเลจ อ.เมือง จ.เชียงใหม

ม.ค.61

ศวภ.1 รวมกับ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จัดการประชุมคณะทํางานพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมอาคารอํานวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

พ.ค.61

คลินกิ เทคโนโลยี มทร.ลานนา รวมกับ ครู อสวท. อ.พราว จ.เชียงใหม นําเสนอแผนการนํา วทน.
เขาพัฒนาการทองเที่ยว อ.พราว ตามแผนงาน “มอนลานโมเดล” ซึ่งเนนการนํา วทน. เขาพัฒนา
พื้นที่ในโครงการพระราชดําริมอนลาน 7 หมูบาน เนนการดําเนินงานเชิงอนุรักษ ตามวิถีชุมชน
เกิดราง แผนงานโครงการ และ แนวทางการบูรณาการงาน วทน. ตาม Value Chain
“มอนลานโมเดล”
มติ ท่ี ป ระชุ ม เห็ น ขอบ การดํ า เนิ น งานตามแผนงานโครงการ “ม อ นล า นโมเดล” และ
มอบหมายใหคณะทํางาน รวมหารือ เพื่อบูรณาการแผนงานรวมกับหนวยงานจังหวัดเชียงใหม
และ หนวยงานในสังกัด อว.
มติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบการดําเนินงานตาม Value Chain “มอนลานโมเดล” 3 ดาน ไดแก พืชเกษตร ผามอน
ลาน และ ปศุสัตวเพื่อการทองเที่ยว
2. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในแตละกิจกรรม และ หนวยงานในพื้นที่ ไดแก อ.พราว , กศน.
อ.พราว , อุทยานแหงชาติศรีลานนา , สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริมอนลาน
อ.พราว และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตอบรับเขารวมดําเนินงานโครงการ
- ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ใหขอเสนอแนะถึง แนวทางการจัดสงแผนงานโครงการบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2562
- ศวภ.1 จัดสงขอเสนอโครงการ “การบูรณาการงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) เชิงอนุรักษตามวิถีชมุ ชน เพือ่ พัฒนา มอนลานโมเดล” ปงบประมาณ พ.ศ 25612563 เพื่อขอบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (ตามหนังสือที่ วท 0217/8525 ลงวันที่ 12
ธันวาคม 60)
- จังหวัดเชียงใหม มีหนังสือแจงผลการพิจารณาบรรจุ แผนงานโครงการ “การบูรณาการ งาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เชิงอนุรักษตามวิถีชุมชน เพื่อพัฒนา มอน
ลานโมเดล” ปงบประมาณ พ.ศ 2561-2563 ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2561-2564
ฉบับทบทวนรอบป 2562 (ตามหนังสือที่ ชม.0017.2/2424 ลงวันที่ 18 มกราคม 61)
- ปอว. เห็นชอบแผนงานโครงการฯ และ มอบหมายให ศวภ.1 ประสานงาน ติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตอ อว. และ จังหวัดเชียงใหม
(ตามบันทึกขอความ ที่ วท 0204.2/1606 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61)
- หนวยงาน ในสังกัด อว. และ หนวยงานจังหวัดเชียงใหม รวมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
และ กําหนดแนวทางการจัดตั้งคณะทํางานโครงการฯ
มติที่ประชุมเห็นขอบ
ผลความคืบหนาการดําเนินงาน ในป 2561 ซึ่งดําเนินงานเขาสูไตรมาสที่ 3 การถอดองคความรูดาน
วัฒนธรรม วิถีชุมชน การยอมสีธรรมชาติ ปาไมชุมชน การปลูกพืชเมืองหนาว พืชทองถิ่น จนได
ผลิตภัณฑที่เปนผลงานที่มาจากการใช วทน. ในการสงเสริมและพัฒนา และไดนําผลงานไปจัดแสดง
ในงานประชุมฯ และ นิทรรศการตาง ๆ

หนวยงานในสังกัด อว. และ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมดําเนินงานตามแผนงานโครงการฯ

จัดทําโดย: ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
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แผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่

28

ปัญหา/อ ุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ในการผลักดันแผนงาน/โครงการ เข้าแผนพัฒนาพื้นที่
ปั ญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ความแตกต่างในการดําเนินงานของหน่วยงานทัง้ ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีเป้าหมายและตัวชีว้ ดั
การดําเนินงานที่แตกต่างกัน จึงเป็ นอุปสรรคต่อการ
สร้างความเข้าใจ และการบูรณาการทํางานร่วมกันใน
พืน้ ที่อย่างต่อเนื่อง

- การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในทุกระดับ และเชื่อมต่อองค์
ความรูด้ า้ น วทน. เพื่อตอบประเด็นความต้องการของ
พืน้ ที่ให้ตรงตามเป้าหมาย
- จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในพืน้ ที่เพื่อหารือประเด็น
ความต้องการ และแนวทางการบูรณาการส่งเสริม/
สนับสนุนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพืน้ ที่

ศวภ. ทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานหลักหรือเป็ นเจ้าภาพ
ประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วทน. ในพืน้ ที่ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากงานด้าน วทน. ใช้
ระยะเวลานานจึงจะเห็นผล ทําให้หลายหน่วยงานไม่ให้
ความสําคัญเท่าที่ควร โดยให้ความสําคัญกับแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานมากกว่า ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อน วทน. ในพืน้ ที่ขาดการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันหรือมองไปในทิศทางเดียวกัน

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ควรประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทยในการจัดทําแผนพัฒนาพืน้ ที่ท่ีตอบ
โจทย์ความต้องการด้าน วทน. ในพืน้ ที่ให้มากยิ่งขึน้

แม้วา่ มีการจัดตัง้ คณะทํางานขับเคลื่อน วทน. ในพืน้ ที่
โดยมีรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน และ ศวภ.
เป็ นฝ่ ายเลขานุการฯ แต่บางจังหวัดมีการประชุมไม่
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การขับเคลื่อน วทน. ในพืน้ ที่ไม่เกิดผล
เป็ นรู ปธรรม

ประสานงานกับหน่วยงานในพืน้ ที่ให้มีการทํางานร่วมกัน
ในเชิงรุกให้มากขึน้

หน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากจังหวัดได้ จะต้องมีท่ีตงั้ ในจังหวัด จึงเป็ นข้อจํากัด
ของการเสนอแผนงาน/โครงการของ ศวภ. ที่ไม่สามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดได้โดยตรง
เนื่องจาก ศวภ. ไม่มีท่ีตงั้ ประจําจังหวัดทุกจังหวัด

จัดทําห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain: VC) ร่วมกับ
หน่วยงานในกระทรวง และสถาบันการศึกษา รวมทัง้
หน่วยงานในพืน้ ที่ เพื่อวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน
และจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ภายใต้ VC เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

การขยายผลการดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการด้าน
วทน. ในบางพืน้ ที่ ยังไม่สามารถทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก ประชาชนในพืน้ ที่ยงั ขาด
ความรู ค้ วามเข้าใจ และการยอมรับในการนําองค์
ความรู ด้ า้ น วทน. ไปใช้ประโยชน์

ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความตระหนักรูถ้ ึง
ประโยชน์ของการนํา วทน. ไปปรับใช้กบั ประชาชน
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TIP & Technique

การผลักดันแผนงาน/โครงการ เข้าแผนพัฒนาพื้นที่ให้ประสบความสําเร็จ
รูเ้ ขา…เตรียมพร้อมก่อนทําแผน
ศึกษายุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ/จังหวัด/ท้องถิ่น

รูเ้ รา…เตรียมอาวุธก่อนลงพื้นที่
รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีและผูเ้ ชี่ยวชาญภายในกระทรวง

เข้าถึง…ความต้องการในพื้นที่
ลงพื้นที่หาโจทย์ความต้องการ วิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

เข้าหา…สร้างพันธมิตร
ประชุมหารือกับหน่วยงานกระทรวงและในพื้นที่ เพื่อเติมเต็ม VC พัฒนาโครงการ

เชือ่ มโยง…เครือข่าย
ประสานงาน เชื่อมโยงเทคโนโลยี เกิดการบูรณาการร่วมกัน

ใส่ใจ…พัฒนา
ติดตามการดําเนินโครงการ แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ต่อยอด
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บทที่ 3
รจ้ ู กั

ศวภ.
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นโยบายการจัดตัง้ [ศวภ.]

ศูนย์ประสานงานกระทรวงประจําภมู ิภาค

เป็ นหน่ วยงานที่กระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิ ม) ได้จดั ตัง้ ขึ้นตามมติ ครม. ในปี
2555 ในการสนับสนุนการนํ าวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาพื้นที่
เพื่อยกระดับความเป็ นอยู่ให้กบั ประชาชนในทุกพื้นที่ ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยังยื
่ น ภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง” โดยนํ าศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมาผนวก
กับความรู้อนั เกิ ดจากการวิ จยั พัฒนา และนวัตกรรม ที่มีฐานของวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้ มี ก ารจัด ทํา บัน ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ “การพัฒนาจัง หวัด ด้ ว ย วทน.” ร่ ว มกับ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 และปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทําให้
เกิ ดกลไกการดํา เนิ นงานร่ ว มกัน โดย มท. มอบหมายรองผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ที่ ทํา หน้ า ที่
หัวหน้ ากลุ่มภารกิ จด้านบริ หารจัดการ เป็ น “ผู้บริ หารวิ ทยาศาสตร์จงั หวัดระดับสูง (Provincial
Chief Science Officer : PCSO)” ซึ่ง ศวภ. จะเป็ นกลไกประสานงานหลักในพืน้ ที่ ในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการด้าน วทน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ที่ และประเด็นปัญหา
ความต้องการของจังหวัด และผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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ย ุทธศาสตร์การดําเนินงาน

และบทบาทภารกิจ

ศวภ.

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ศวภ.

การประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนัก ให้
กลุม่ เป้าหมายในพื้นที่รบั รู้ และใช้ประโยชน์จาก วทน.
การบูรณาการ และสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตด้วย วทน.
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสร้างเครือข่ายที่
เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
การส่งเสริม ผลักดันในเชิงนโยบาย ให้เกิดการพัฒนา
พื้นทีจ่ งั หวัด/กลุม่ จังหวัด และท้องถิ่นด้วย วทน.

บทบาทภารกิจ ศวภ.
ผลักดันนโยบายและแผนงานด้าน วทน. ไปสูส่ ว่ นภูมิภาค และจัดทําแผนการ
พัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ร่วมกับ ผูบ้ ริหารวิทยาศาสตร์จงั หวัดระดับสูง
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
เป็ นศูนย์กลางประสานงานกับชุมชน พื้นที่ หน่วยงานในสังกัด และเครือข่าย
เป็ นผูแ้ ทนกระทรวง ในคณะกรรมการ/คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด/
กลุม่ จังหวัด
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ต่อกระทรวง
รวมถึงปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
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พื้นที่รบั ผิดชอบ ของ ศวภ.
เริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2555 ตาม มติ ครม.
รับผิดชอบพื้นที่ 51 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค
ดําเนินงานในพื้นที่ (Area Based)
ผ่านกลไกระดับกระทรวง ของ 2 กระทรวง
PCSO

MOU

“การพัฒนาจังหวัด
ด้วย วทน.”
19 มีนาคม 2558

ศวภ.1 สํานักงาน ณ จ. เชียงใหม่

ภาคเหนือตอนบน

พื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลําปาง ลําพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ศวภ.2 สํานักงาน ณ จ. ขอนแก่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พื้นที่ ให้บริการ 12 จังหวัด : ขอนแก่น หนองคาย
เลย อุด รธานี หนองบั ว ลํ า ภู บึ ง กาฬ ร้ อ ยเอ็ ด
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ศวภ.3 สํานักงาน ณ จ.สงขลา

ภาคใต้

พื้นที่ให้บริการ 14 จังหวัด : สงขลา ระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช

ศวภ.4 สํานักงาน ณ จ.ชลบ ุรี

ภาคตะวันออก

พื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด : ชลบุรี จันทบุรี ระยอง
ตราด ฉะเชิ ง เทรา ปราจี น บุรี สระแก้ว นครนายก
สมุทรปราการ

ศวภ.5 สํานักงาน ณ กทม.

ภาคกลาง

พื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด : ปทุมธานี นนทบุรี
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บรุ ี
ลพบุรี
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ภาพตัวอย่าง การดําเนินงาน ของ ศวภ.
ในการผลักดันแผนงาน/โครงการ เข้าแผนพัฒนาพื้นที่

การประชุมร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด
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ภาพตัวอย่าง การดําเนินงาน ของ ศวภ.
ในการผลักดันแผนงาน/โครงการ เข้าแผนพัฒนาพื้นที่

การลงพื้นที่วิเคราะห์ประเด็นความต้องการ
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ตัวอย่าง ห่วงโซ่ค ุณค่า V alue Chain
ตามประเด็นความต้องการของพื้นที่

VC โครงการตามแผนพัฒนาภาค
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ตัวอย่าง ห่วงโซ่ค ุณค่า V alue Chain
ตามประเด็นความต้องการของพื้นที่

VC โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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ตัวอย่าง ห่วงโซ่ค ุณค่า V alue Chain
ตามประเด็นความต้องการของพื้นที่

VC โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
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Success Cases ของ ศวภ.

ในการผลักดันแผนงาน/โครงการ เข้าแผนพัฒนาพื้นที่

ปีงบประมาณ 2561
ผลักดันแผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น/
จังหวัด/กลมุ่ จังหวัด/ภาค รวมทัง้ สิ้น 12 แผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี จํ านวน 3 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรวม 1.76 ล้านบาท บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แก่
1. โครงการถนนปลอดภัยต้นแบบ สายทาง ชร.ถ 1-0036 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึ งบ้านแม่สลองใน
เชื่อมระหว่าง หมู่ 3 ต.ศรีคาํ้ – หมูท่ ี่ 4 ต.ป่ าซาง อ.แม่จนั จ.เชียงราย
2. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุม่ ผลิตผ้า ทอผ้า กลุม่ พัฒนาสตรี และกลุม่ อาชีพ จังหวัดเชียงราย
3. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จํ านวน 5 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรวม 171.374 ล้านบาท บรรจุ
ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ นครนายก ชลบ ุรี และสกลนคร ได้แก่
1. โครงการบูรณาการงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เชิงอนุรกั ษ์ตามวิถีชมุ ชน เพื่อพัฒนาม่อนล้าน
โมเดล (จังหวัดเชียงใหม่)
2. โครงการลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้าว (จังหวัดนครนายก)
3. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่กว้างด้วยการทําหมันแมลงร่วมกับวิธีอื่น (จังหวัดนครนายก)
4. โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย)
(จังหวัดชลบุรี)
5. โครงการจัดตัง้ สถานนวัตกรรมบริการสุขภาพ (ธรรมเวชนคร) (จังหวัดสกลนคร)
แผนพัฒนากลมุ่ จังหวัด 4 ปี จํานวน 2 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 129.2480 ล้านบาท บรรจุ
ในแผนพัฒนากลมุ่ จังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ได้แก่
1. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 2)
2. โครงการก่อสร้างระบบการผลิตเป็ นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ ยหมัก (กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 1)
แผนพัฒนาภาค จํานวน 2 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
1. โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผา้ ทออีสานด้วยนวัตกรรม (แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

(ดําเนินการ 10 จังหวัด (ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร บุรีรมั ย์))

2. โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบการวัดเปอร์เซ็นต์นาํ้ มันในปาล์มนํา้ มัน (แผนพัฒนาภาคใต้)

(ดําเนินการในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช)
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Success Cases ของ ศวภ.

ในการผลักดันแผนงาน/โครงการ เข้าแผนพัฒนาพื้นที่

ปีงบประมาณ 2562
ผลักดันแผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น/จังหวัด/
กลมุ่ จังหวัด/ภาค รวมทัง้ สิ้น 25 แผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 15 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
แผนพั
ฒนาจั
งหวังดลํหวั
าพูดนลํประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
แผนพั
ฒนาจั
าพูนาปประจํ
าปี งบประมาณ
1. โครงการตอยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง
แผนพั
ฒนาจั
งหวังดแพร
งบประมาณ
พ.ศ. 2563พ.ศ.
- 2564
แผนพั
ฒนาจั
หวัดปแพร่
ปี งบประมาณ
2563 - 2564
2. โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร ดวย วทน.
3. โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทอลานนาคุณภาพสูงดวยนวัตกรรม
4. โครงการหมูบานสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บานหนองสุวรรณ หมูที่ 8 ต.บานกลาง อ.สอง จ.แพร

แผนพั
ฒนาจั
หวัยงราย
ดเชีย5งราย
5 ปี (2561 – 2565)
แผนพั
ฒนาจั
งหวังดเชี
ป (2561-2565)
5. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทอลานนาดวยนวัตกรรม
6. สงเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ (การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ดวย วทน.)
7. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
แผนปฏิ
บัตบิรต
ประจํประจํ
าป 2563
งหวัดลําจัปาง
แผนปฏิ
ัาชการ
ริ าชการ
าปี จั2563
งหวัดลําปาง
8. โครงการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาเสนใยสับปะรดสําหรับผูประกอบการผาทอ

แผนพัฒนาจั
ฒนาจั
ดนครนายก
แผนพั
งหวังดหวั
นครนายก
9. โครงการลดการใชสารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตขาว
แผนพั
ฒนาจั
งหวังดหวั
ฉะเชิดงฉะเชิ
เทรางเทรา
แผนพั
ฒนาจั
10. โครงการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและมีสวนรวม (กิจกรรมหลักการ
จัดทําระบบติดตามและเฝาระวังชางภายในพื้นที่เสี่ยงอําเภอสนามชัยเขตและอําเภอทาตะเกียบ)
11. โครงการพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา ป 2563 (กิจกรรมหลักที่ 3 : สรางตนแบบและเผยแพร
องคความรูระบบประมง ปศุสัตวอัจฉริยะ และแอพพลิเคชั่นดานการจัดการ สําหรับการผลิตสินคาเกษตร)
แผนพั
งหวังดหวั
ชลบุดรชลบุ
ี รี
แผนพัฒนาจั
ฒนาจั
12. โครงการสรางระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (RDF) และปุยอินทรีย เทศบาลตําบลหมอนนาง จ.ชลบุรี
13. โครงการสรางระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง (RDF) และ ปุยอินทรีย เทศบาลตําบลบอทอง จ.ชลบุรี

แผนพั
ฒนาจั
ลุง ปี 2564
แผนพั
ฒนาจั
งหวังดหวั
พัทลุดงพัปท2564
14. โครงการสรางชุมชนนวัตกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑกระจูด
แผนพั
งหวังดหวั
สงขลา
ป 2564ปี 2564
แผนพัฒนาจั
ฒนาจั
ดสงขลา
15. โครงการสรางชุมชนนวัตกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑเครื่องแกง
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Success Cases ของ ศวภ.

ในการผลักดันแผนงาน/โครงการ เข้าแผนพัฒนาพื้นที่

ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) จํานวน 5 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
แผนพั
องถิองถิ
่น (พ.ศ.
25612561
- 2564)
องคการบริ
หารส
วนจัหงหวั
ดเชีวนจั
ยงราย
่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
แผนพัฒฒนาท
นาท้
่น (พ.ศ.
– 2564)
องค์
การบริ
ารส่
งหวัฉบั
ดเชีบยเปลี
งราย
ฉบับเปลี่ยนแปลงครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2561
1. โครงการพัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย
2. โครงการอบรมเพิ่มมูลคาการผลิตผาใหแกกลุมอาชีพผาจังหวัดเชียงราย
3. โครงการเสวียนอัจฉริยะ
แผนพัฒฒนาท
นาท้
องถิ
่น (พ.ศ.
2561
– 2564)
สํานักงานเทศบาลเมื
องมุกดาหาร
แผนพั
องถิ
่น (พ.ศ.
2561
- 2564)
สํานักงานเทศบาลเมื
องมุกดาหาร
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
มุกดาหาร
แผนพัฒฒนาท
นาท้
องถิ
่น (พ.ศ.
2561
– 2564)
สํานักงานเทศบาลตํ
า จังหวันดขอนแก่น
แผนพั
องถิ
่น (พ.ศ.
2561
- 2564)
สํานักงานเทศบาลตํ
าบาลศิลาาจับลศิ
งหวัดลขอนแก
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา

แผนพัฒนากลมุ่ จังหวัด จํ านวน 2 แผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาโครงการ
พัฒนาเมืองสมุนไพรกลมุ่ จังหวัดภาคตะวันออก 2 ได้แก่
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
2. การควบคุมแมลงวันผลไมแบบพื้นที่กวางโดยเทคนิคการใชแมลงหมันรวมกับวิธีการอื่น

แผนพัฒนาภาค จํานวน 3 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
แผนพัฒนาภาคเหนือ
1. โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
(งบประมาณ 2.9545 ลานบาท ดําเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก เชียงราย ลําปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ)
แผนพัฒนาภาคใต้
2. โครงการพั ฒ นาและสนั บ สนุ น การใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพและนวัตกรรมการผลิต ภาคเกษตร (แผนพั ฒ นาภาคใต )
(งบประมาณ 10 ลานบาท ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชุมพร)
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม (แผนพัฒนาภาคใตชายแดน)
(งบประมาณ 6.9153 ลานบาท ดําเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส)
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Contact ข้อมูลติดต่อ ศวภ.
ศวภ.1

ภาคเหนื อตอนบน

ที่ตงั ้ : ชัน้ 2 อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (อาคาร B)
เลขที่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053 211 434

โทรสาร : 053 211 434

ศวภ.3

ศวภ.2

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน

ที่ตงั ้ : เลขที่ 123 ชัน้ 2 ห้อง NESP – 209 ชัน้ 2
อาคารอุ ทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ถ.กั ล ปพฤกษ์ ต.ในเมื อ ง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 047 400 โทรสาร : 043 047 401

ภาคใต้

ที่ตงั ้ : อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074 859 527 โทรสาร : 074 859 529
Email : most.rcc3@gmail.com

ศวภ.5

ศวภ.4

ภาคตะวันออก

ที่ ตั ้ง : ชั น้ 2 อาคาร 50 ปี มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุร ี 20131
โทรศัพท์ : 038 394 790-1 โทรสาร : 038 394 792

ภาคกลาง

ที่ตงั ้ : ชัน้ 6 อาคารพระจอมเกล้า สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0 2333 3928 โทรสาร : 0 2333 3932
Email : monitorst2015@gmail.com
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คณะผูจ้ ดั ทํา
ที่ปรึกษา
นางวนิดา บุญนาคค้า
นางดารนี ศุภธีรารักษ์
นายเมธี ลิมนิยกุล
นายวิทยา สุวรรณสุข
นางสาวดาวริน สุขเกษม
นายสรรณพ นาควานิช
นางสาวโชติรกั ษ์ ยิ่งเสรี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผูอ้ าํ นวยการส่วนยุทธศาสตร์สง่ เสริมและบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค
ภาคใต้
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค
ภาคกลาง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย KM Team
นางเทียรทอง ใจสําราญ

ผูอ้ าํ นวยการส่วนบริหารงานเทคโนโลยี

นางสาวเนตรนภา สารสร้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร

นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร

นางสาวนภาพรรณ ทองประดับ

นักจัดการงานทัว่ ไป

ขอขอบคุณ…ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาํ นักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทกุ ท่าน
ที่มีสว่ นร่วมให้เอกสารฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
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