
ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม



ค ำน ำ

กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และ เทค โน โล ยี  จั ดตั้ ง ศู น ย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการท างานบูรณาการ
เชิงพื้นที่ในการน าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนับสนุน /พัฒนาในพื้นที่
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจสังคมของ
จังหวัด จากฐานภายในสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งสิ้น 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ 51
จังหวัด ดังนี้

ภำคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 8 
จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่)

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ด าเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด (หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวล าภู บึงกาฬ ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร)

ภำคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด 
(จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และ
สมุทรปราการ)

ภำคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด (ชุมพร       
สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ 
พังงา ภูเก็ต และระนอง)

ภำคกลำง ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 8
จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และ
อ่างทอง)

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีส่วนส าคัญในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า กระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจ กระจายความเจริญ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ให้เท่าเทียมกัน

คณะผู้จัดท า
มีนาคม 2562

1ผลกำรด ำเนินงำน  
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศำสตร์ & ควำมเชื่อมโยง

3

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12

ยุทธศำสตร์
กระทรวง

เป้ำหมำย
กระทรวง

ยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงฯ

เป้ำประสงค์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ การพัฒนานโยบาย 
การก ากับดูแลและการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประสาน/บริหารจัดการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



โครงสร้ำง 

4

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

ส ำนักงำนส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ศวภ.1
(ภำคเหนือตอนบน)

ศวภ.2
(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

ศวภ.3
(ภำคใต้)

ศวภ.4
(ภำคตะวันออก)

ศวภ.5
(ภำคกลำง)

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



บทบำทภำรกิจ

5

ผลักดันนโยบำย แผนงำน
ด้ำน วทน. ไปสู่ส่วนภูมิภำค 
และจัดท ำแผนกำรพฒันำ/
แผนภูมิภำคดว้ย วทน. 
ร่วมกับผู้บริหำรวิทยำศำสตร์
จังหวัดระดับสูง จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน

เป็นศูนย์กลำง
ประสำนงำนกบั
ชุมชน พื้นท่ี 
หน่วยงำน
ในสังกัดและ
เครือข่ำย

เป็นผู้แทน 
วท. ใน
คณะกรรมกำร/
คณะท ำงำน 
ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำ
จังหวัด
ด้วย วทน. ต่อ
กระทรวงวิทยำศำสตรฯ์ 
รวมถึงปฏิบัติงำนอื่นๆ 
ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ที่ตั้ง & กำรให้บริกำร

6ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ศวภ.1 : ภำคเหนือตอนบน ศวภ.2 : ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศวภ.5 : ภำคกลำง ศวภ.4 : ภำคตะวันออก

ศวภ.3 : ภำคใต้

12 จังหวัด : 
ขอนแก่น หนองคาย เลย 
อุดรธานี หนองบัวล าภู บึงกาฬ 
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

@ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ห้อง NESP 209 ชั้น 2 เลขที่ 123 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40002

8 จังหวัด : 
ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี

@ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า 
ส านักงานปลัดกระทรวงฯ
ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400

9 จังหวัด : 
ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 
นครนายก สมุทรปราการ

@ ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม 50 ปี 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

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

@ ม.สงขลานครินทร์ ส่วนขยายอุทยานวทิยาศาสตร์ 
อาคารอ านวยการ หมู่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

8 จังหวัด : 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน น่าน พะเยา เชียงราย 
แพร่

@ อาคาร B2 ชั้น 2 อาคาร
อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ เลขที่ 115 หมู่ 2 
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100



7

กำรด ำเนินงำน
ศูนย์ประสำนงำน

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ผลกำรด ำเนินงำน

8

จ ำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
เข้ำไปช่วยพัฒนำ 18 ชุมชน

ภำคเหนือ
ตอนบน

ภำคใต้

ภำค
ตะวันออก

8 ชุมชน
วทน. ที่พัฒนำ ; กำรพัฒนำข้ำวหอมมะลิ และข้ำวหอมมะลิ 105

; กำรเลี้ยงโคเนื้อคณภำพ
; กำรเสวนำตลำดโคเนื้อตำมแนวทำงศำสตร์ 
พระรำชำ

; นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำสิ่งทอพื้นเมือง
; กระบวนกำรย้อมสีธรรมชำติ เทคนิคกำรสร้ำง
ลวดลำย กำรต่อลำยและประยุกต์ลำยผ้ำ

; เทคโนโลยีจุลินทรีย์ผลิตอำหำรหมักเลี้ยงโค

2 ชุมชน
วทน. ที่พัฒนำ ; กำรใช้ วทน. เพิ่มศักยภำพกำรผลิตและแปรรูปข้ำว

; กำรสนับสนุนเทคโนโลยีโรงเรือนคัดกรองเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพกำรผลิตผักปลอดภัยในชุมชน

8 ชุมชน
วทน. ที่พัฒนำ ; เทคโนโลยีกำรปรับปรุงดิน กำรป้องกันโรคพืชและ    

แมลงโดยชีววิธี กำรปลูกผักร่วมกับกำรเลี้ยงปลำ
กำรเพำะเลี้ยงเห็ด

; กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
; กำรใช้ วทน. จัดกำรขยะชุมชนและวัสดุเหลือใช้
ระดับครัวเรือน                  

; กลไกกำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำจังหวัดด้วย
นวัตกรรมและดิจิทัล

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ผลกำรด ำเนินงำน

9

ผลักดันแผนงำน/โครงกำรด้ำน วทน. บรรจุในแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
22 แผนงำน/โครงกำร

ภำคใต้

แผนพัฒนำ
จังหวัด

แผนพัฒนำจังหวัดเชียงรำย 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
; การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม
; ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ (การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วท.
; ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
แผนพัฒนำจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
; โครงการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอพ้ืนเมือง
แผนพัฒนำจังหวัดแพร่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2564
; โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ด้วย วทน.
; โครงการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรม
; โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนพัฒนำจังหวัดล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
; โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นใยสับปะรดส าหรับผู้ประกอบการผ้าทอ
แผนพัฒนำจังหวัดนครนำยก
; โครงการลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพ่ิมผลผลิตข้าว
แผนพัฒนำจังหวัดฉะเชิงเทรำ
; โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ
มีส่วนร่วม กิจกรรมหลักการจัดระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างภายในพื้นที่เสี่ยง อ าเภอ
สนามชัยเขตและอ าเภอท่าตะเกียบ
; โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563 กิจกรรมหลักที่ 3 ; 
สร้างเครื่องต้นแบบและเผยแพร่องค์ความรู้ระบบประมง ปศุสัตว์อัจฉริยะ และ
แอพพลิเคชั่นด้านการจัดการส าหรับการผลิตสินค้าเกษตร 
แผนพัฒนำจังหวัดชลบุรี
; โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ 
เทศบาลต าบลหนองนาง
; โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ 
เทศบาลต าบลบ่อทอง
แผนพัฒนำจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
; โครงการสร้างชุมชนนวัตกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กระจูด
แผนพัฒนำจังหวัดสงขลำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
; โครงการสร้างชุมชนนวัตกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

ด้วย วทน.

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ผลักดันแผนงำน/โครงกำรด้ำน วทน. บรรจุในแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
22 แผนงำน/โครงกำร (ต่อ)

ภำคใต้

แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
; โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย
; โครงการอบรมเพิ่มมูลค่าการผลิตผ้าให้แก่กลุ่มอาชีพผ้าจังหวัดเชียงราย
; โครงการเสวียนอัจฉริยะ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ส ำนักงำนเทศบำลเมืองทุกดำหำร
; โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศิลำ จังหวัดขอนแก่น
; โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะใน
พ้ืนที่เทศบาลเมืองศิลา

แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น

แผนพัฒนำ
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 2 
; โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม
; การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพ้ืนที่กว้างโดยเทคนิคการใช้แมลงวันหมันร่วมกับวิธีการอื่น

พร่ ด้วย วทน.

แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น

5 โครงกำร
งบ 3.4728 ล้ำนบำท

2 โครงกำร
งบ 28 ล้ำนบำท

แผนพัฒนำ
กลุ่มจังหวัด

15 โครงกำร
งบ 128.2907 ล้ำนบำท

แผนพัฒนำ
จังหวัด

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ผลกำรด ำเนินงำน

11

น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสนับสนุน
กำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 32 เร่ือง

ภำคใต้

1. การบูรณาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ณ ศูนย์การศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากรพะราชด าริประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2565
2. การเพิ่มมูลค่าสิ่งทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดล าพูน
3. การพัฒนาโคเนื้อล้านนาคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรม
4. การน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2564)
5. การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
6. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจล าพูนด้วยล าไยนวัตกรรม ตามนโยบาย
ประชารัฐ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
7. การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาจังหวัดล าปาง
8. การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
9. โครงการสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี
10. การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน 
Lanna Expo 2019
11. การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน 
Technomart 2019
12. การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน 
Chiang Mai Showcase 2019
13. การตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการน า วทน. เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และตรวจติดตามการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสนับสนุน
กำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 32 เร่ือง (ต่อ)

ภำคใต้

1. การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก คร้ังท่ี 19 
จังหวัดร้อยเอ็ด (จัดอบรมหลักสูตร พร้อมบรรยายพิเศษ “เกษตร 4.0”)
2. การจัดอบรมและเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
จังหวัดอุดรธานี
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า

1. การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (โค แพะ ไก่เบตง) ด้วย 
วทน. 
2. การใช้ วทน. พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปข้าวพื้นเมืองภาคใต้
3. การยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดจังหวัดพัทลุง โดยใช้ วทน.
4. การยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงจังหวัดสงขลา โดยใช้ วทน.
5. การให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ นิวเคลียร์และรังสี กับครูและนักเรียนในพื้นที่
ภาคใต้ชายแดน

ผลกำรด ำเนินงำน  
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสนับสนุน
กำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 32 เร่ือง (ต่อ)

ภำคใต้

1. การน านวัตกรรมการปลูกพืชปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียน
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
และโรงเรียนในโครงการขยายผลโรงเรียนอาหารกลางวันจังหวัดนครนายก
2. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด
3. การพัฒนาเกษตรปลอดภัยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส าหรับ
โรงเรียนในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน จังหวัดนครนายก
4. การขับเคลื่อนนวัตกรรมจังหวัดอัจฉริยะ “ระยอง 2020”
5. การลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลติข้าว 
6. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และมีส่วนร่วม กิจกรรม : การจัดท าระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างภายในพ้ืนที่เสี่ยง 
อ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอท่าตะเกียบ
7. การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563 กิจกรรม : สร้าง
ต้นแบบและเผยแพร่องค์ความรู้ระบบประมง ปศุสัตว์อัจฉริยะและแอพพลิเคชัน่ด้าน
การจัดการ ส าหรับการผลิตสินคา้เกษตร
8. การสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

1. การถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการเกษตรให้กลุ่มเป้าหมาย ณ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
2. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ โดยการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะ 
ในจังหวัดปทุมธานี
3. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยสร้างความ
ตระหนักในการน า วทน. มาใชส าหรับการเกษตร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในจังหวัด
ชัยนาท
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ภำคใต้

ผู้รับบริกำรงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
จ ำนวน 8,320 คน

ควำมพึงพอใจ
ผู้รับบริกำร

90.34

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
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กำรด ำเนินงำนโครงกำร
ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค

ภำคใต้

ภำคใต้

ภำคใต้
ชำยแดน

โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพและ
นวัตกรรมกำรผลิตภำคเกษตร
✓ ผู้ประกอบกำรได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้งำน

อุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์น้ ำมันในปำล์มน้ ำมัน 229 รำย
✓ ระบบกำรวัดเปอร์เซ็นต์น้ ำมันในทะลำยปำล์มน้ ำมัน 

1 ระบบ

โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่
✓ สินค้ำอัตลักษณ์ที่ได้รับกำรเพิ่มมูลค่ำด้วยนวัตกรรม 27 

ผลิตภัณฑ์
✓ เกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 378 รำย
✓ เกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี น ำเทคโนโลยีไป

ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 82.8 

ภำคเหนือ
โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภำคเหนือ
✓ เกษตรกรได้รับมำตรฐำนเกษตรปลอดภัย GAP 152 รำย
✓ เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

504 รำย
✓ มีพื้นที่ในระบบกำรผลิตสับปะรดปลอดภัย 1,188 ไร่
✓ ผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 61

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



16

ภำคผนวก ก

กรอบทิศทำงองค์กร
ส ำนักงำนปลัด

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

17

ภำคใต้

ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์ประเทศ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ

ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข 
เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน

6 
ยุทธศำสตร์ชำติ

1. ด้ำน

ควำมมั่งคง

2. ด้ำนกำรสร้ำง

ควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน

3. ด้ำนกำรพัฒนำ

และเสริมสร้ำง

ศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์

4. ด้ำนกำรสร้ำง

โอกำสและควำม

เสมอภำคทำง

สังคม

5. ด้ำนกำรสร้ำง

กำรเติบโตบน

คุณภำพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

6. ด้ำนกำรปรับ

สมดุล และพัฒนำ

ระบบกำรบ

บริหำรจัดกำร

ภำครัฐ



แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564)

18

ภำคใต้

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพมนุษย์

กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรม
และลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง

ยั่งยืนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่

ยั่งยืน

กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
แห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่

ควำมมั่งคั่งและยั่งยนืกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำร
ป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ

กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจิสติกส์

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อ
กำรพัฒนำ

กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

หลักกำรพัฒนำประเทศ :

ยึดหลัก “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 

และ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”

6 ยุทธศำสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

4 ยุทธศำสตร์
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 



แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิฉบับที่ 12 
ยุทธศำสตร์ท่ี 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

19

ภำคใต้

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แนวทำง

ส่งเสริมกำรลงทุน R&D ผลักดัน

ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม ลงทุน
วิจัยและพัฒนำกลุ่มกลุ่ม
เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภำพ พัฒนำ
ตลำดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไทย เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำร
จัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ

พัฒนำให้เป็นผู้ประกอบกำรทำง

เทคโนโลยี ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและ
กำรจัดกำรธุรกิจ

พัฒนำสภำวะแวดล้อมของ วทน. 

ทั้งด้ำนบุคลำกร โครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำร

เพ่ิมอันดับควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันโครงสร้ำง
พื้นฐำน วทน. ให้อยู่ใน
ล ำดับไม่เกิน 30

เป้ำหมำย

เพ่ิมสัดส่วนค่ำใช้จ่ำย
กำรลงทุนเพื่อกำรวิจัย
และพัฒนำสู่ร้อยละ 1.5 
ของ GDP

สัดส่วนกำรลงทุน R&D 
เอกชนต่อรัฐเป็น 70:30

บุคลำกรด้ำน R&D 
= 25 คน : 10,000 คน



แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิฉบับที่ 12 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

20

ภำคใต้

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัดของพื้นที่ รวมท้ังความต้องการของภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ภำคเหนือ : 

เป็นฐำนเศรษฐกิจ สร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : 

หลุดพ้นจำกควำมยำกจนสู่
เป้ำหมำยกำรพึ่งตนเอง

ภำคกลำง : 

เป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นน ำ

ภำคใต้ : 
เป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้
ที่หลำกหลำย ลดช่องว่ำงรำยได้

ระหวำงภำค และมี
กำรกระจำยรำยได้ที่

เป็นธรรม

เพิ่มจ ำนวนเมือง
ศูนย์กลำงของจังหวัด

เป็นเมืองน่ำอยู่

พื้นที่ฐำนเศรษฐกิจ
หลักมีระบบกำรผลิต
ที่มีประสิทธิภำพสูง
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

เพิ่มมูลค่ำกำรลงทุน
ในพื้นที่เศรษฐกิจ

ใหม่บริเวณชำยแดน

เป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับคน
ทุกกลุ่มในสังคม

เป็นฐำนกำรผลิต
อุตสำหกรรมหลักของ

ประเทศที่ขยำยตัวอย่ำงมี
สมดุล

เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้ำน

พัฒนำเมืองศูนย์กลำง
ของจังหวัด

พัฒนำฟ้ืนฟูบริเวณ
ชำยฝั่งทะเลตะวันออก

พัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชำยแดน

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



ภาพที่แสดงให้เห็นทิศทาง
ที่องค์กรจะด าเนินไปในอนาคต

กรอบในการก าหนดภาระหน้าที่
ที่องค์กรต้องท าเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

หลักการและพฤติกรรมชี้น า
ที่คาดหวังให้คนในองค์กรปฏิบัติ

ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง 
ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น

ระดับผลการด าเนินงาน
ที่ต้องการให้บรรลุค่ำนิยม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริกำรด้วยใจ รักใคร่สำมัคคี”

วิสัยทัศน์: สป.วท. เป็นองค์กรบริหำรจัดกำรและขับเคล่ือนกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ เพ่ิมคุณภำพชีวิตของประชำชน
และสังคมทุกภำคส่วน โดยมุ่งให้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอยู่ในล ำดับ 1 ใน 30 ของโลก ภำยในปี 2564

พันธกิจ 1) เพิ่มจ านวนก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพฒันา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovation startup)
3) สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4) ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าชมุชนและคุณภาพชวีิตประชาชน
5) สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
6) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการองค์กร
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรกุเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
8) เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏบิตัิราชการของกระทรวง 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์/

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์

ทิศทำงองค์กร สป.วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 :
การส่งเสริมการบูรณาการและการใช้
ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 
การสร้างและพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 
การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

เป้ำประสงคท์ี่ 1 : ใช้ประโยชน์ วทน.
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบการชมุชน

KPI 1.1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิด
จากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
(365.5 ล้านบาท)
KPI 1.2 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุน
ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (200 ราย)
KPI 1.3 จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด (110 ราย)
KPI 1.4 จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จาก
อุทยานวิทยาศาสตร์มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และการท าวิจัยเพิ่มขึ้น (39 ราย)

กลยุทธ์: 
1. ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าการ

ผลิต และการบริการ ด้วย วทน.
3. เสริมสร้างศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์และ

เครือข่าย เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จาก
ภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่

4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.

โครงกำรพัฒนำและ
สนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพ
และนวัตกรรมกำร
ผลิตภำคเกษตร 
(ปำล์มน้ ำมัน) 
(10 ลบ.)

กิจกรรม: 
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ 
นวัตกรรมในการผลิต
ภาคเกษตร

โครงกำรพัฒนำ
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
(สินค้ำอัตลักษณ์) 
(6.9153 ลบ.)

กิจกรรม: สร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

สส. สอว. สนช.

เป้ำประสงคท์ี่ 2 :
พัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มและใช้
ประโยชน์บุคลากรด้านวิจัย
และพัฒนา

KPI 2.1 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา (3,140 คน) 
KPI 2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มี
การท างานร่วมกันของนักเรียนทุน
รัฐบาล วท. (10 โครงการ)

กลยุทธ์: สนับสนุนและเสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ 

โครงกำรสนับสนุนนักเรียนทุน
รัฐบำลทำงด้ำน ว. และ ท. 
ระยะที่ 3  (218 ลบ.)

กิจกรรม : จัดส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ      

โครงกำรสนับสนุนนักเรียนทุน
รัฐบำล ทำงด้ำน ว. และ ท. ระยะ
ที่ 3+ (830.8 ลบ.)

กิจกรรม 1: จัดส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
(810.8 ลบ.)

กิจกรรม 2: จัดส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชาภายในประเทศ 
(20 ลบ.)

โครงกำรสนับสนุนนักเรียนทุน
รัฐบำล ทำงด้ำน ว. และ ท. ระยะ
ที่ 4 (251.3 ลบ.)

กิจกรรม 1: จัดส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
(229.3 ลบ.)

กิจกรรม 2: จัดส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาภายในประเทศ (22 ลบ.)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนย.

เป้ำประสงคท์ี่ 3 : สร้างและพัฒนา
ศักยภาพด้าน วทน.

เป้ำประสงคท์ี่ 4 : ประสาน/บรหิารจัดการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

KPI 3.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการหรือ
แผนงาน ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. 
ของกลุ่มเป้าหมาย(ร้อยละ 80)
KPI 3.2 ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุน
การจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อใน
คณะวิชาที่เก่ียวข้องด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 85)

กลยุทธ์: 
1. ส่งเสริมและผลักดันการใช้ประโยชน์
จากความร่วมมือ/เครือข่ายระหว่าง
ระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. เสริมสร้างศักยภาพอุทยาน
วิทยาศาสตร์และ เครือข่าย เพื่อ
รองรับการใช้ประโยชน์จากภาคเอกชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่

3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ
ก าลังคนด้าน วทน. เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ

4. สนับสนุนการด าเนินงานด้าน วทน. 
ตามแนวทางพระราชด าริลงสู่
เป้าหมาย

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอ ำนวยกำรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยำศำสตร์ภูมิภำค) 
(217.1468 ลบ.)

กิจกรรม: การก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

สอว. สนย. สม.

KPI 4.1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ชุมชนน าผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ (97,0 ค้านนาท)
KPI 4.2 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (12,630 คน)
KPI 4.3 จ านวนแผนงาน/โครงการด้าน วทน. ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (8 โครงการ)
KPI 4.4 ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
น าไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง (ร้อยละ 90)
KPI 4.5 จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง
ประเทศ (10 เรื่อง)
KPI 4.6 จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่ม
มูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (85 ราย)

กลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อการประสานเชื่อมโยงที่มีเอกภาพกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีพลวัต 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร และเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและงานบริการด้าน วทน. ของกระทรวง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ/ชุมชนใช้ วทน. เพิ่มมูลค่าการผลิต
การบริการ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

4. ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน วทน.ครอบคลุมทุก
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดทัศนคติและความตระหนักด้าน วทน.

5. เสริมสร้างความรู้ด้าน วทน. เพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
6. ส่งเสริมและผลักดันการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ/เครือข่ายระหว่าง
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลผลิต:ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยและ
แผน (142.5538 ลบ.)

กิจกรรม 1: การจัดท านโยบายและแผน
ของกระทรวงรวมทั้งการติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
(110.7201 ลบ.)

กิจกรรม 2: การบริหารจัดการและ
บริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (31.8337 ลบ.)

ผลผลิต: กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
(114.9849 ลบ.)

กิจกรรม 1: การส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของภาค
การผลิตและบริการ (54.6115 ลบ.)

กิจกรรม 2: การส่งเสริมการน า วทน.
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ
ชุมชน (60.3734 ลบ.)

สนย. กพร. นก. ตน. ตร. สปคร. ศท. สบ. สส.(ศวภ.) สม.

ท่ีมา : ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์

ส ำนกังำนปลดักระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

โครงกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและยกระดับ
สินค้ำหน่ึงต ำบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (50 ลบ.)

กิจกรรม 1: การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.

โครงกำรพัฒนำธุรกิจ
นวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีกำร
เติบโตสูง (Innovative 
Startup) (274.8112 ลบ.)

กิจกรรม 1: ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการ (11.64 ลบ.)

กิจกรรม 2: พัฒนาย่าน
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
(38.56 ลบ.)  

กิจกรรม 3: Idea to 
Startup Development Center 
: I2S (57 ลบ.)

กิจกรรม 4:สนับสนุน
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
ส าหรับอุตสาหกรรม (74.064 
ลบ.)

กิจกรรม 5: Company 
R&D Center (53.5472 ลบ.)

กิจกรรม 6: Startup 
Thailand 2019 (40 ลบ.)

โครงกำรส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย
ภำคเหนือ 
(สับปะรด) 
(2.9545 ลบ.)

กิจกรรม: พัฒนา
คุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร

โครงกำรพัฒนำเมือง
ศูนย์กลำงจังหวัด
เป็นเมืองน่ำอยู่ 
(อุทยำน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนล่ำง) 
(111.93 ลบ.)

กิจกรรม: พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์
ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย 
(ระยะท่ี 2) (395.8000 ลบ.)

กิจกรรม: การสนับสนุนการจัดหลกัสตูรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในหลกัสตูรเฉพาะส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน ว. และ ท. (ระยะที่ 2) 

เป้ำประสงค์ที่ 5 : 
ส่งเสริมด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
และคุณธรรม 
จริยธรรม 

KPI 5.1 ร้อยละของ
บุคลากรของ สป.วท.  
ไม่ยอมรับการทุจริต
(ร้อยละ 70)

กลยุทธ์
สร้างกลไกและความ
ตระหนักรู้ในด้านการ
ป้องกันการทุจริตประ
พฤตมิชอบ ให้เข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โดยยึดหลัก
ศาสนาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรสร้ำงสังคม
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต

ศปท.

ผลผลิต:ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ ด้ำน วทน.
(38.9876 ลบ.)

กิจกรรม: การสร้างความ
ร่วมมือด้าน วทน. กับนานา
ประเทศ

โครงกำรศูนย์ประสำนงำน
กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีประจ ำภูมิภำค
(19.9 ลบ.)

กิจกรรม: การประสาน
และผลักดันเพื่อให้มีการน า 
วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ผลผลิต:กำรให้บริกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)
(64.0243 ลบ.)

กิจกรรม 1: การเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(54.0243 ลบ.)

กิจกรรม 2: การบริการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (10 
ลบ.)

4 ผลผลิต  19 โครงกำร 1 กองทุน 

33 กิจกรรม 15 ตัวชี้วัด
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โครงกำรพัฒนำกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส

โครงกำรส่งเสริมกิจกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์ (นิคม
ธุรกิจวิทยำศำสตร์ภูมิภำค) 
(343.9668 ลบ.)

กิจกรรม 1: การส่งเสริม
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
(40.6397 ลบ.)

กิจกรรม 2: การ
ด าเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (187.5022 ลบ.)

กิจกรรม 3: การบริหาร
จัดการอาคารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (115.5249 ลบ.)

โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
พระรำชด ำริ (10.000 ลบ.) 

กิจกรรม: การสนับสนุนการด าเนินงานด้าน 
วทน. ตามแนวพระราชด าริ

โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อกำรเป็นประชำคมแห่ง
นวัตกรรมอำเซียน (10 ลบ.)

กิจกรรม: การด าเนินงานพันธมิตรอาเซียน เพ่ือ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
จริยธรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (15 
ลบ.)

กิจกรรม: การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจ
ริยธรรมและจริยธรรมในความรูด้้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงกำรผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทย
และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (26.3042 ลบ.)

กิจกรรม: ด าเนินโครงการความร่วมมือในสาขา
เทคโนโลยีเปา้หมายอื่นๆ

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



22

ภำคผนวก ข

ผลกำรด ำเนินงำน
ศูนย์ประสำนงำน

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดระดับเป้ำหมำยให้บริกำรกระทรวงที่ 6 : 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวช้ีวัดท่ี 29 : จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา 

(ค่าเป้าหมาย 10 ชุมชน/ท้องถ่ิน)

ผลกำรด ำเนินงำน
จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา จ านวน 18 ชุมชน/ท้องถ่ิน ดังนี้

ภำคใต้

ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ ชุมชน/ท้องถ่ิน วทน.ที่น ำไปพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มเกษตรกร ต.โหล่งขอด 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ข้าวหอมมะลิ และ ข้าวหอมมะลิ 
105

ศวภ.1

2. กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อ บ้านพระเนตร 
ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี ศวภ.1

3. กลุ่มผ้าทอมือ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ
จ.ล าพูน

ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่ง
ทอพื้นเมือง

ศวภ.1

4. กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อ ต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพดี ศวภ.1

5. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
อ.สบปราบ จ.ล าปาง

การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพดี ศวภ.1

6. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
อ.เกาะคา จ.ล าปาง

การเสวนาการตลาดโคเนื้อตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา

ศวภ.1

7. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
ผู้ประกอบการเอกชน จ.แพร่

เทคโนโลยีจุลินทรีย์ผลิตอาหารหมัก
เลี้ยงโค เทคโนโลยีแผ่นยางคลาย
เครียด และเทคโนโลยีการวัดการ
เต้นของหัวใจ

ศวภ.1

8. กลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพ 
อบจ.เชียงราย จ.เชียงราย

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ 
วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการแกะ
แม่พิมพ์จนถึงการพิมพ์ลาย เทคนิค
การสร้างลวดลาย การต่อลายและ
ประยุกต์ลายผ้า

ศวภ.1

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



24

ผลกำรด ำเนินงำน
จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา จ านวน 18 ชุมชน/ท้องถ่ิน (ต่อ) ดังนี้

ภำคใต้

ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ ชุมชน/ท้องถ่ิน วทน.ที่น ำไปพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ

9. กลุ่มผู้ปลูกข้าวลูกปลา บ้านป่าชิง 
ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา

การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการผลิต
และแปรรูปข้าว

ศวภ.3

10. วิสาหกิจชุมชนบ้านหาร 
ต.บ้านหาร อ.บางกล่ า จ.สงขลา

การสนับสนุนเทคโนโลยีโรงเรือนคัด
กรองแสงเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ผักปลอดภัยในชุมชน

ศวภ.3

11. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

เทคโนโลยีการปรับปรุงดิน การ
ป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี 
การเพาะเลี้ยงเห็ด และเทคโนโลยี
การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา

ศวภ.4

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมพัฒนาการผลิตสมุนไพร

ศวภ.4

13. กลุ่มเกษตรกร ต.ทับมา อ.เมือง 
จ.ระยอง

เกษตรอินทรีย์ ศวภ.4

14. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
บ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบครบ
วงจร

ศวภ.4

15. กลุ่มชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี
ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี

การใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
จัดการขยะชุมชนและวัสดุเหลือใช้
ระดับครัวเรือน

ศวภ.4

16. กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ 
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

กลไกการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
จังหวัดด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล

ศวภ.4

17. กลุ่มชุมชนบ้านเกาะกูด 
อ.เกาะกูด จ.ตราด

การจัดการขยะชุมชน ศวภ.4

18. กลุ่มชุมชนบ้านเกาะช้าง 
อ.เกาะช้าง จ.ตราด

การจัดการขยะชุมชน ศวภ.4

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดโครงกำร : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประจ าภูมิภาค

ภำคใต้

ภำค
ตะวันออก

ตัวชี้วัด

แผน/(ผล) กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุก
ไตรมาส

เชิงปริมาณ จ านวนศูนย์ประสานงาน
กระทรวงฯ ประจ าภูมิภาค
ที่มีการเปิดให้บริการ (แห่ง)

5/
(5)

-/
(-)

-/
(-)

-/
(-)

5/
(5)

เชิงปริมาณ จ านวนผู้รับบริการงานด้าน 
วทน. (คน)

-/
(1,284)

1,200/
(2,067)

1,500/
(1,262)

1,300/
(3,707)

4,000/
(8,320)

เชิงปริมาณ จ านวนแผนงาน/โครงการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่บรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (แผนงาน/โครงการ)

-/
(7)

-/
(12)

-/
(1)

8/
(2)

8/
(22)

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของศูนย์
ประสานงานกระทรวงฯ
ประจ าภูมิภาค (ร้อยละ)

-/
()

-/
()

-/
()

75/
(90.34)

75/
(90.34)

เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ)

-/
(-)

-/
()

-/
()

100/
(100)

100/
(100)

เชิงต้นทุน การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (ร้อยละ)

-/
()

-/
()

-/
()

94/
(96.39)
สะสม

94/
(96.39)

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัด : จ านวนศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจ าภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ 
(แห่ง) (ค่าเป้าหมาย 5 แห่ง)

ผลกำรด ำเนินงำน
ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจ าภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ จ านวน 5 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
2. ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2)
3. ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจ าภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
4. ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)
5. ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจ าภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5)

ตัวชี้วัด : จ านวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (คน)
(ค่าเป้าหมาย 3,500 คน)

ผลกำรด ำเนินงำน
ผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 8,320 คน ดังนี้

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัด : จ านวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (คน)
(ค่าเป้าหมาย 3,500 คน)

)

ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

1 18 ต.ค. 2561 ศวภ.3 พร้อมด้วยคลินิก
เทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ 
ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงคูหาใต้ "ตาม
รอยพ่อ วิถีพอเพียง คูหาใต้
ยั่งยืน" 

บ้านทุ่งยาว อ.รัตภูมิ     
จ.สงขลา

17

2 18 ต.ค. 2561 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน า
หน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่

โรงเรียนบ้านหนองจิก
โคกสูง หมู่ 12 ต.ดงลาน 
อ.เมืองร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด

1 29

3 1 พ.ย. 2561 การประชุม “โครงการบูรณา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริ ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ”

ห้องประชุมส านักงาน 
วท. ประจ าภูมิภาค 
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

13 31

4 14 พ.ย. 2561 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน า
หน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่

โรงเรียนบ้านปวนพุ 
ต.ปวนพุ อ.หนองหิน 
จ.เลย

26

5 15 – 16 พ.ย.
2561

การจัดนิทรรศการดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ภายในงาน 
“ข้าวหอมมะลิ 105”

สหกรณ์การเกษตรพร้าว 
อ าเภอพร้าว จ.เชียงใหม่

29 29

6 23 – 25 พ.ย. 
2561

เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานขา้ว
หอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัด
ร้อยเอ็ด

โรงแรมเพชรรัชต์การ์
เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

576 576

7 23 – 25 พ.ย. 
2561

จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ให้แก่ประชาชนจ านวน 5 
หลักสูตร ภายในงานข้าวหอม
มะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัด
ร้อยเอ็ด

โรงแรมเพชรรัชต์-
การ์เด้นท์ อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด

476

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

8 23 – 25 พ.ย. 
2561

การบรรยายพิเศษ “เกษตร 4.0 
ภายในงานข้าวหอมมะลิโลก 
ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงแรมเพชรรัชต์การ์
เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

100

9 26 – 28 พ.ย. 
2561

เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน
เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน 
ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จ.สกลนคร

1 118

10 27 พ.ย. 2561 การประชุมหารือ แนวทาง
การบูรณาการส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี
จังหวัดเชียงราย

ห้องประชุมส านักงาน
ปศุสัตว์ จ.เชียงราย

14 20

11 16 – 18 ธ.ค. 
2561

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
ในการทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม ณ จังหวัดกระบี่  

ณ ห้องประชุมศาลากลาง 
จ.กระบี่

40

12 18 ธ.ค. 2561 ประชุมคณะท างานพัฒนา
จังหวัดด้วย วทน. ประจ า
จังหวัดอุดรธานี

ศาสากลางจังหวัด
อุดรธานี

15 20

13 20 ธ.ค. 2561 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน า
หน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่

โรงเรียนเทศบาลค าตา
กล้า อ.ค าตากล้า 
จ.สกลนคร

54

14 25 ธ.ค. 2561 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน า
หน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 
ม. 3 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง 
จ.หนองบัวล าภู

2 32

15 20 ธ.ค. 61 –
8 ม.ค.2562

นิทรรศการ “วิถีวิทย์สู่
นวัตกรรมล้านนา” ภายในงาน
ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่

ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่

209 209

16 22 ม.ค. 2562 จังหวัดสัญจร ณ.วัดพลวง อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี 30

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

17 22 – 23 ม.ค.
2562

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ให้กับ อสวท. 
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562
(การเสวนาในประเด็น วทน. 
โดยคณะทีมงานจาก มรภ.
นครสวรรค์
- บรรยาย/สาธิต โดยทีมงาน
จาก วว.
- น าเสนอผลงานของกลุ่ม
ธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจาก
คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ราชภัฏ
นครสวรรค์)

โรงแรมชัยนาทธานี 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท

100 160

18 23 ม.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดชัยนาท 
(แนะน า วท.และคก.หมู่บ้าน
วิทย์/เทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย)

วัดเนินขาม อ.เนินขาม 
จ.ชัยนาท

5 32

19 24 ม.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดนนทบุรี (แนะน า วท.
และคก.หมู่บ้านวิทย์/เทคโนโลยี
การผลิตเกษตรปลอดภัย)

วัดไทรม้าใต้ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี

2 32

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

20 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 
2562

อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัด
แสดงผลงาน เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็น
อัตลักษณ์และเหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ภาคใต้
(ภายใต้งานเกษตรแห่งชาติ
ภาคใต้  จ.นครศรีธรรมราช 
ประจ าปี พ.ศ. 2562)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ 
อ.ทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช

70

21 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 
2562

การจัดนิทรรศการในงาน
เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช.
สู่ภูมิภาค

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

727 727

22 6 ก.พ. 2562 การประชุมคณะท างานพฒันา
จังหวัดด้วยวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม 
ครั้งที่ 1/2562
(แนะน า วท.และ คก.หมู่บ้าน
วิทย์/เทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย)

ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม

25 32

23 7 – 8 ก.พ. 2562 เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การทบทวนแผนปฏิบัติการ 
วทน. สู่ภูมิภาค ภาคใต้ 
(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
รีสอร์ท จ.สงขลา

120

24 11 - 13 ก.พ. 
2562

ศวภ.3 ร่วมกับ วว. และ 
สภาเกษตรจังหวัดชุมพร 
ประชุมหารือ”โครงการพัฒนา
เกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(InnoAgri) เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ภาคใต้ “

ม.6 ต.ช่องไม้แก้ว 
อ.ทุ่งตะโก และ  
อ.ละแม จ.ชุมพร

7

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่
ด ำเนินกำร

เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

25 12 ก.พ. 2562 การประชุมหารือเพื่อวาง
แผนการด าเนินโครงการ
พัฒนาโคเนื้อคุณภาพสูงดว้ย
นวัตกรรม ระดับกลุ่ม

ห้องประชุมที่ว่าการ
อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จ.แพร่

36 46

26 12 ก.พ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การใช้ วทน. พัฒนาการผลิต
สมุนไพรจังหวัดสระแกว้

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฏร
ไทยบริเวณชายแดน
จ.สระแก้ว

113

27 15 ก.พ. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดอ่างทอง (แนะน า วท.
และ คก.หมู่บ้านวิทย์/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย)

โรงเรียนบ้านน้ าผึ้ง 
อ.เมือง จ.อ่างทอง

2 29

28 15 ก.พ. 2562 ศวภ.3 เข้าร่วมประชุม
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ ปี 
พ.ศ.2562 ตามนโยบายสาน
พลังประชารัฐ จ.สงขลา และ
สนองตอบต่อนโยบายด้านลด
ความเหลื่อมล้ า โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาข้าวพื้นเมือง จ.สงขลา 
(ข้าวช่อขิง) ให้มีการพัฒนาแบบ
ครบวงจรต่อไป

ณ ห้องประชุม CEO 
ชั้น 5 ศาลากลาง 
จ.สงขลา

16

29 20 ก.พ. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จ.ระยอง

ณ โรงเรียนชุมชน
วัดทับมา ต าบลทับมา 
อ.เมือง จ.ระยอง

60 60

30 21 ก.พ. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดสระบุรี (แนะน า วท.
และคก.หมู่บ้านวิทย์/เทคโนโลยี
การผลิตเกษตรปลอดภัย)

วัดช้าง อ.ดอนพุด 
จ.สระบุรี

3 45

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่
ด ำเนินกำร

เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

31 21 ก.พ. 2562 ศวภ.3 ร่วมจัดนิทรรศการ : 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดงาน
ประชุมสัมมนาและแสดง
นวัตกรรม “สวทช.-วิทย์
สัญจร” (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา

ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ม.สงขลานครินทร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

39

32 25 ก.พ. 2562 การประชุม“โครงการพฒันา
จังหวัดปราจีนบุรีดว้ย
นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบ
วงจร”

ณ ห้องประชุม 402 
ศาลากลางจังหวัด 
จังหวัดปราจีนบุรี

20 26

33 25 ก.พ. 2562 ศวภ.3 ร่วมกับศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้ 
(ศอ.บต.) และสภาเกษตรกร
จังหวัดยะลา จัดประชุมหารือ 
"แนวทางการขับเคล่ือน วทน. 
เพื่อสนับสนับสนุนงานด้าน
เกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ชายแดน"

ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต้ 
(ศอ.บต.) อ.เมือง 
จ.ยะลา

43

34 25 ก.พ.2562 ศวภ.3 เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์พันธ์ุข้าวพื้นเมือง
ณ ม.1 บ้านป่าชิง อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา
โดย องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา

ม.1 บ้านป่าชิง 
อ.จะนะ จ.สงขลา

22

35 26 ก.พ.2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การใช้วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมจัดการขยะชมุชน
และวัสดุเหลือใช้ระดบั
ครัวเรือนจังหวัดชลบุรี”

ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหนองใหญ่ 
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

100 100

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่
ด ำเนินกำร

เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

36 26 - 27 ก.พ. 
2562

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง
ข้าวสังข์หยด ดิน และน้ า 
ร่วมกับ สทน.

ณ อ.เมือง อ.ควนขนุน 
อ.ป่าพะยอม และ 
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

17

37 4 มี.ค. 2562 ร่วมจัดกิจกรรมงานเกษตรลุ่ม
น้ าโขง โดยร่วมกับสนง.เกษตร
และสหกรณ์ จ.นครพนม จัด
อบรมเรื่องการท าโรงเรือน
พลาสติกแบบประหยัด

ม.นครพนม 350 350

38 4 มี.ค. 2562 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง 
กระบี่ และพังงา เพื่อเก็บ
ข้อมูลข้าวพื้นเมืองและ
สมุนไพรในพื้นที่ ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการเข้า
แผน ปี 2564

กลุ่มผู้ปลูกข้าว หมู่ 3    
ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

2

39 4 มี.ค. 2562 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง 
กระบี่ และพังงา เพื่อเก็บ
ข้อมูลข้าวพื้นเมืองและ
สมุนไพรในพื้นที่ ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการเข้า
แผน ปี 2564

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
ปลูกสมุนไพร ม.3
บ้านถ้ าทะลุ ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน จ.สตูล

12

40 4 มี.ค. 2562 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง 
กระบี่ และพังงา เพื่อเก็บ
ข้อมูลข้าวพื้นเมืองและ
สมุนไพรในพื้นที่ ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการเข้า
แผน ปี 2564

กลุ่มผู้ปลูกข้าว ม.6
บ้านปลักมาลัย 
ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

1

41 5 มี.ค. 2562 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง 
กระบี่ และพังงา เพื่อเก็บ
ข้อมูลข้าวพื้นเมืองและ
สมุนไพรในพื้นที่ ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการเข้า
แผน ปี 2564

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดตรัง

7

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่
ด ำเนินกำร

เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

42 8 มี.ค. 2562 การประชุมคณะท างานพฒันา
จังหวัดด้วยวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม 
ครั้งที่ 2/2562
(แนะน า วท.และคก.หมู่บ้าน
วิทย์)

ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม

25 28

43 8 มี.ค. 2562 ลงพื้นที่กลุ่มแปรรูปขมิ้นชัน 
เพื่อสอบถามประเด็นความ
ต้องการด้าน วทน.

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขา
ต าหนอน ต.ถ้ าทองหลาง    
อ.ทับปุด จ.พังงา

5

44 8 มี.ค. 2562 ประชุมคณะท างานพัฒนา
จังหวัดด้วย วทน. ประจ า
จังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัด
สกลนคร

24 24

45 8 มี.ค. 2562 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน า
หน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคล่ือนที่

จ.ขอนแก่น 77

46 9-11 มี.ค. 2562 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
วัฒนธรรมสายใยชุมชน
คนพะตงจัด

เทศบาลต าบลพะตง      
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

76

47 12 มี.ค. 2562 ร่วมประชุมแนวทางการพฒันา
แผนการด าเนินงานกลุ่ม
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์

ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธ์ุ
แพรทอง ต.ล าสินธุ์       
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

16

48 12 มี.ค. 2562 ลงพื้นที่เพื่อหารือกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
จังหวัดด้วยนวัตกรรมและ
ดิจิทัล

จังหวัดระยอง 50

49 13 ม.ีค. 2562 ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรส้มจุก กลุ่มเกษตรกรส้มจุก     
อ.จะนะ จ.สงขลา

7

50 14 มี.ค. 2562 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 
รร.บ้านไทรทอง

อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 30

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

51 20 มี.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดชัยนาท (แนะน า วท.
และคก.หมู่บ้านวิทย์/เทคโนโลยี
การผลิตเกษตรปลอดภัย)

วัดอรุณศิริวัฒนาราม 
อ.เมือง จ.ชัยนาท

3 36

52 20 มี.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 
จ.พัทลุง (ให้ข้อมูลเทคโนโลยี
การผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง
พร้อมให้ตัวอย่างถุงมือผ้า
เคลือบยางเพื่อทดลองใช้)

โรงเรียนวัดตะโหมด       
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

88

53 21 มี.ค. 2562 จังหวัดเคลื่อนที่ จ.สงขลา
(ให้ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสาร
ชีวภัณฑ์ ให้ข้อมูลเทคโนโลยี
การผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง
พร้อมให้ตัวอย่างถุงมือผ้า
เคลือบยางเพื่อทดลองใช้)

วัดป่าสัก ม.7 ต.ทุ่งขมิ้น 
อ.นาหม่อม จ.สงขลา

21

54 28-29 มี.ค. 
2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบการลักลอบขนถ่าย
วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุ
นิวเคลียร์ รวมทั้งการ
ตรวจสอบสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
ภาคตะวันออก

ณ โรงแรมอินโดจีน 
อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว

50 50

55 17 เม.ย 2562 ประชุมหารือ เรื่องการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มเครื่องแกง
จังหวัดสงขลา ร่วมกับพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสงขลา 
(ให้ข้อมูลเทคโนโลยีด้าน
มาตรฐาน คุณภาพ ใช้เกณฑ์
เก็บข้อมูล ได้แก่ 1.ประเภทกลุ่ม 
2.มาตรฐานคุณภาพ 3.ตลาด 
4.การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ)

ณ ศาลากลาง สนง.พช.
จ.สงขลา

2

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

56 18 เม.ย.2562 ประชุมหารือ เรื่องการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มเครื่องแกง
จังหวัดสงขลา ร่วมกับพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสงขลา
(เทคโนโลยี การผลิต การจัดการ
ดินและน้ า และโรงเรือน
พลาสติกคัดกรองแสง ส าหรับ
การผลิตพืชผักคุณภาพ และ
มาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์)

อบต.พะตง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

28

57 18 เม.ย. 2562 ศวภ.3 จัดประชุมหารือ เรื่อง 
แนวทางการใช้ วทน.พัฒนา
และส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกส้ม
จุก (น้ าส้มควันไม้ สารชีวภัณฑ์ 
วัสดุทดแทน  โฟมห่อส้มจุก)

สนง.เกษตรอ าเภอจะนะ 
อ.จะนะ จ.สงขลา

17

58 19 เม.ย. 2562 ศวภ.3 ร่วมประชุมติดตาม
ความร่วมมือการพัฒนาแผน
ด าเนินงานกลุ่มสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร 
จ.พัทลุง เพื่อระดมความคดิ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ตามแผนนโยบายของ
จังหวัดเกี่ยวกับสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการ
จัดการน้ าแบบครบวงจร 
โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง 
การจัดการพันธ์ุสมุนไพร)

เครือข่ายสินธ์ุแพรทอง   
อ.ศรีนครินทรินทร์
จ.พัทลุง

12

59 23 เม.ย. 2562 ศวภ.3 จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่า
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ (โค) ด้วย วทน.
(ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต
ปศุสัตว์คุณภาพ การลดต้นทุน
และแนวคิดด้านการแปรรูปเพิ่ม
มูลค่า)

ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
อ.เมือง จ.นราธิวาส

69

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

60 24 เมษายน 
2562

จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดลพบุรี
(แนะน า วท.และคก.หมู่บ้าน
วิทย์/เทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย)

วัดมหาโพธ์ิ อ.สระโบสถ์ 
จ.ลพบุรี

5 33

61 24 เม.ย. 2562 ศวภ.3 จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่า
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ (แพะ) ด้วย วทน.
(ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต
ปศุสัตว์คุณภาพ การลดต้นทุน
และแนวคิดด้านการแปรรูปเพิ่ม
มูลค่า)

ม.สงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี อ.เมือง 
จ.ปัตตานี

90

62 25 เม.ย. 2562 ศวภ.3 จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่า
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ (ไก่เบตง) ด้วย วทน.
(ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต
ปศุสัตว์คุณภาพ การลดต้นทุน
และแนวคิดด้านการแปรรูปเพิ่ม
มูลค่า)

ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน 
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

85

63 25 เม.ย. 2562 ศวภ.3 ศปส.ภาคใต้ และคลินิก
เทคโนโลยี ม.อ. ร่วมจัดกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน" 
(เทคโนโลยีถุงมือผ้าเคลือบยาง
พร้อมให้ตัวอย่างถุงมือผ้า
เคลือบยางเพื่อทดลองใช้)

ณ วัดเชิงแส กลาง         
อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา

55

64 25 เม.ย. 2562 จัดนิทรรศการในกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน"

ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 
อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา

41 41

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

65 30 เม.ย. –
1 พ.ค. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้า
หวานอินทรีย์ ด้วย วทน. (การ
อภิปรายและสาธิตโดยทีมงาน
จาก มรภ.นครสวรรค์)

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ 
ต าบลหางน้ าสาคร 
จังหวัดชัยนาท

71 71

66 1 พ.ค. 2562 ประชุมคณะท างานพัฒนา
จังหวัดด้วยวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประจ าจังหวัดตราด ครั้งที่ 
2/2562 

ณ วิทยาลัยชุมชนตราด 68 90

67 14 พ.ค. 2562 จัดนิทรรศการในกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน"

ณ โรงเรียนวัดส าโรง 
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

40 40

68 16 พ.ค. 2562 ศวภ.3 ศปส.ภาคใต้ และคลินิก
เทคโนโลยี ม.อ. ร่วมจัด
กิจกรรมจังหวัดเคล่ือนที่ 
"หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ 
วัดพังตรี อ.ระโนด จ.สงขลา 
โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม 
รองผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา เป็น
ประธานเปิดงาน และเยี่ยมชม
นิทรรศการของส่วนราชการ 
ภาครัฐ และชุมชน
(เทคโนโลยีถุงมือผ้าเคลือบยาง
พร้อมให้ตัวอย่างถุงมือผ้า
เคลือบยางเพื่อทดลองใช)้

ณ วัดพังตรี อ.ระโนด 
จ.สงขลา

50

69 14 พ.ค. 2562 ศวภ.3 ร่วมกับ สวทช. และ
คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ร่วม
ประชุมหารือเรื่อง “การจัดท า
แบบสอบถามการเพาะปลูก
ข้าว/ท านา ชาวนาวิถีวิทย์ 11 
อ าเภอ จังหวัดสงขลา”

ห้องประชุมเลศิพัฒน์
ตึก LRC ชั้น 12 
ม.สงขลานครินทร์

14

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

70 22 พ.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดชัยนาท
(แนะน า วท.และคก.หมู่บ้าน
วิทย์/เทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย)

วัดสุวรรณโคตมาราม 
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

2 48

71 23 พ.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดนนทบุรี
(แนะน า วท.และคก.หมู่บ้าน
วิทย์/เทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย)

วัดเตย อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี

2 24

72 23 พ.ค. 2562 ศวภ.3 เข้าร่วมประชุมการ
พัฒนาสมุนไพรของจังหวดันคร
ศรีธรรมแบบครบวงจร ครั้งที่
3/2562
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑอ์ัต
ลักษณ์ ปีงบประมาร 
พ.ศ.2563)

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4
อาคาร 9
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขนครศรีธรรมราช 
ไสใหญ่

40

73 28 พ.ค. 2562 การจัดนิทรรศการมหกรรม
โคด าเมืองแพร่ (Black KO-Sai) 
ครั้งที่ 2

บริเวณลานสามแยก
พญาพล อ.มืองแพร่ 
จ.แพร่

48 48

74 28 พ.ค. 2562 การจัดนิทรรศการมหกรรม
โคด าเมืองแพร่ (Black KO-Sai) 
ครั้งที่ 2

บริเวณลานสามแยก
พญาพล อ.เมืองแพร่ 
จ.แพร่

48 48

75 31 พ.ค. 2562 การประชุมคณะท างานพัฒนา
จั งหวั ดด้ วย  วทน .  ประจ า
จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 1/2562

ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดล าปาง

38 45

76 31 พ.ค. 2562 การประชุมคณะท างานพัฒนา
จั งหวั ดด้ วย  วทน .  ประจ า
จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 1/2562

ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดล าปาง

38 45

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่
ด ำเนินกำร

เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

77 6-7 ม.ิย. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
น านวั ตก รรมกา รปลู กพื ช
ปลอดภัยเพื่อใช้ เ ป็นอาหาร
กลางวัน ส าหรับโรงเรียนตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาและ
โรงเรียนในโครงการขยายผล
โรงเรียนอาหารกลางวันจังหวัด
นครนายก

ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก  อ.เมือง 
จ.นครนายก

150 153

78 12 มิ.ย. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จ.จันทบุรี 

ณ วัดอัญญไพรศรี 
อ.ศรีมหาโพธ์ิ 
จ.ปราจีนบุรี

50 50

79 12 มิ.ย. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จ.ระยอง

ณ เทศบาลต าบลพลา 
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

36 36

80 17-20 มิ.ย. 
2562

จัดประชุมโครงการจัดการขยะ
ชุมชนจังหวัดตราด

ณ เทศบาลต าบลเกาะ
ช้าง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะกูด

113

81 9 มิ.ย. 2562 ศวภ.3 ร่วมกับทีม สท. สวทช.
ลงพื้ น ที่  อ .จะนะ  โ ดยน า
นักวิจัย รศ .วรภัทร ลัคนทิน
วงศ์ ผอ.ศูนย์เครื่องมือเพื่อการ
วิจัยขั้นสูง ม.ธรรมศาสตร์ ให้
ความรู้ด้านการปลูกส้มจุก การ
จัดการดิน และการจัดการถุง
บรรจุภัณฑ์

อ.จะนะ จ.สงขลา 29 29

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

82 19 มิ.ย. 2562 ศวภ.3 และ ศปส.สงขลา  ร่วม
กิ จ ก ร ร ม จั ง ห วั ด เ ค ลื่ อ น ที่
จังหวัดสตูล  ณ โรงเรียนบ้าน
สาคร ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 
โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยง
เกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เป็นประธาน และเยี่ยมชมบูธ
หน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรม
(เทคโนโลยีถุงมือผ้าเคลือบยาง
พร้ อม ให้ ตั วอย่ า งถุ งมื อผ้ า
เคลือบยางเพื่อทดลองใช้)

โรงเรียนบ้านสาคร 
ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

64 64

83 21 มิ.ย. 2562 ศ ว ภ . 3 เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานด้านการเกษตร 
แปรรูป และท่องเที่ยวชุมชน 
ประจ าปี 62 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ง
จะเป็นโครงการ งบปี 64 โดย
การน า วทน. พัฒนาการปลูก
ผักปลอดภัยการข้าวพื้นเมือง 
ก า ร แ ปรรู ป  ก า รส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ 
เน้นสร้างความเข้มแข็งการ
บริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชน การตลาด การอบรม
มัคคุเทศก์ การประชาสัมพันธ์
การท่อง เที่ ยวครบวงจร ที่
เชื่อมโยงไปยังกลุ่ม เกษตร และ
แปรรูป 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
สงขลา

10 10

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

84 24 มิ.ย. 2562 ศวภ.3 เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
เครื่องแกงจังหวัดสงขลา วันที่ 
24 มิถุนายน 2562 ณ ที่ท า
การกลุ่มเครื่องแกงบ้านหน้า
ควน ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง 
จ .สงขลา มีผู้ เข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ กลุ่มเครื่องแกงจังหวัด
สง ขลา  หน่ วย ง านจั ง หวั ด 
เกษตร พาณิชย์  ท่อง เที่ ยว 
เกษตรและสหกรณ์จั งหวัด 
พัฒนาที่ดิน เพื่อร่วมกันบูรณา
การหาแนวทางการด าเนินงาน
ของเครือข่ายเครื่องแกงในปี 
63-64 

ณ ที่ท าการกลุ่ม
เครื่องแกงบ้านหน้าควน 
ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง 
จ.สงขลา

20 20

85 27-28 มิ.ย. 
2562

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมพัฒนาการผลิต
สมุนไพรจังหวัดสระแก้ว

ณ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
อ าเภอวังสมบูรณ์ 
จ.สระแก้ว

15 15

86 28 มิ.ย. 2562 การจัดนิทรรศการด้าน วทน . 
ในงาน Lanna expo 2019

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่

1,359 1,359

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

87 2 ก.ค. 2562 ศวภ.3 และ สทน. เข้าพบ สนง.
พานิชย์ จ .พัทลุง และเข้าพบ
ประธานสภาเกษตรกร 
จ.พัทลุง เพื่อน าเสนอโครงการ
พิสู จน์ แหล่ งภู มิ ศาสตร์ ข้ า ว
พื้น เมืองภาคใต้  โดยการใช้
ไ อ โ ซ โ ท ป ใ น ก า ร ค้ น ห า
แหล่ งก า เนิด  หาจากปัจจัย 
อากาศ ดิน น้ า การทดสอบ
พันธ์ุข้าวทนดินเปรี้ยวในพื้นที่ 
จ .พัทลุ ง  แ ละ ก ารท า หมั น
แมลงวันทอง

สนง.พานิชย์ จ.พัทลุง
สนง.สภาเกษตรกร 
จ.พัทลุง

70 70

88 3 ก.ค. 2562 ลงพื้นที่กลุ่มกระจูดในพื้นที่
ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 
จ .พัทลุง เพื่อรับทราบความ
ต้องการกลุ่ ม ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และช่วงบ่ายประชุม
หารือร่วมกับ อ .วิทยาลัยภูมิ
ปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ วิทยา
เขตพนางตุ ง  ผู้ แ ทน  ธกส . 
ผู้แทนจาก บ.ไทยเบฟเวอเรจ
ผู้แทนกลุ่มผลิตกระจูดในพื้นที่
ทะเลน้อย เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนากระจูดเมืองลุงแบบ
ครบวงจรต่อไป ให้เป็นสินค้าอัต
ลักษณ์ของเมืองลุง

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
ม.ทักษิณ

16 16

89 4-7 ก.ค. 2562 จัดนิทรรศการ TechnoMart
2019 

ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
กรุงเทพมหานคร

62 62

90 8-9 ก.ค. 2562 การพัฒนาเกษตรปลอดภัยด้วย
นวัตกรรมการปลูกพิชปลอดภัย 
เพื่ อ ใ ช้ เ ป็นอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

ณ โรงเรียนวัดพลอย
กระจ่างศรี และโรงเรียน
ก าแพงเศียร จ.นครนายก

39 39

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

91 10 ก.ค. 2562 การขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดสงขลา ได้ร่วมขึ้นเสวนา
แ น ะ น า ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ
ยกตัวอย่าง success case ใน
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น ก า ร 
ท่องเที่ยว แปรรูป และ ด้าน
ก า ร เ ก ษ ต ร  ร ว ม ถึ ง
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ก า ร จั ด
นิทรรศการและหลักสูตรการ
ฝึกอบรมในงาน world hapex
2019

ณ โรงแรมกรีนเวิล
พาเลซ จ.สงขลา

60 60

92 10 ก.ค. 2562 ศวภ .3 หารือร่วมกับคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ม .อ . ทีม
บริหารคณะฯ และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ม.อ. ถึงแนวทาง
การผลักดันงานวิจั ยสู่ การ
น าไปใช้ประโยชน์

ณ คณะวิทยาศาสตร์      
ม.สงขลานครินทร์

26 26

93 10 ก.ค. 2562 ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เพื่อ
ผลักดันผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ของแต่ละเครือข่ายวิจัยให้ออก
สู่พาณิชย์-ชุมชน

ณ คณะวิทยาศาสตร์     
ม.สงขลานครินทร์

20 20

94 8 – 10 ก.ค. 
2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคโนโลยีการบริการจัดการ
ขยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

เทศบาลต าบลหนองเสือ 
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

60 60

95 18 ก.ค. 2562 ศวภ.3 ศปส.ภาคใต้ และคลินิก
เ ท ค โ น โ ล ยี  ม .อ .  ร่ ว ม จั ด
กิ จ ก ร ร ม จั ง ห วั ด เ ค ลื่ อ น ที่ 
"หน่วยบ า บัดทุกข์  บ ารุ งสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ 
โรงเรียนบ้านสะกอม 
ต.สะกอม อ .จะนะ จ.สงขลา
โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม 
รองผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา เป็น
ประธานเปิดงาน และเยี่ยมชม
นิทรรศการของส่วนราชการ 
ภาครัฐ และชุมชน

ณ โรงเรียนบ้านสะกอม 
ต.สะกอม อ.จะนะ 
จ.สงขลา

18 18

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

96 23 ก.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข 
สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ประชาชน ” 
จังหวัดชัยนาท 
(แนะน า วท .และคก.หมู่ บ้าน
วิทย์/เทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย)

วัดเขาดิน ม.1
อ.หนองมะโมง 
จ.ชัยนาท

3 63

97 25 ก.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข 
สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ประชาชน ” 
จังหวัดสระบุรี 
(แนะน า วท .และคก.หมู่ บ้าน
วิทย์/เทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย)

วัดบ ารุงธรรม 
ม.10 อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี

5 77

98 25 ก.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้ ม ให้ประชาชน ” 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ อบต.เสม็ดใต้ 
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

30 30

99 25 ก.ค. 2562 ศวภ.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  ส รุ ปผ ลก า ร ด า เ นิ น
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ (โครงการอัตลักษณ์)

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
สิริราชสมบัติครบรอบ 
60ปี ม.สงขลานครินทร์

100 100

100 30 ก.ค. 2562 จัดอบรมให้ความรู้ด้านดารา
ศาสตร์  นิว เคลียร์ และรั งสี 
ให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่
ภาคใต้ชายแดน

ณ หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา สงขลา

159 159

101 1 ส.ค. 2562 ลงพื้นที่  ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อา ชี พ ร าษฏ ร ไ ทยบริ เ วณ
ช า ย แ ดน จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว
(ปรึกษา/ความต้องการวิธีการ
ท าถ่านอัดแท่ง)

ณ จังหวัดสระแก้ว 50 50

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่
ด ำเนินกำร

เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

102 1 ส.ค. 2562 ศวภ .3 ร่วมกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที่  "หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ า รุ ง สุ ข  ส ร้ า ง รอยยิ้ ม ใ ห้
ประชาชน" จังหวัดสงขลา 
โดยมี นายราชิต  สุดพุ่ม  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยม
ชมนิทรรศการของส่วนราชการ 
และกลุ่มชุมชนต่างๆ

ณ วัดโคกกอ  ม.6  
ต.คลองหลา 
อ.คลองหอยโข่ง  
จ.สงขลา

45 45

103 6 – 7 ส.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ฯ
(การบรรยายและปฏิบัติ โดย
ที ม ง า น จ า ก  ม . เ ก ษ ต ร 
ก าแพงแสน)

เทศบาลต าบลหนองเสือ 
อ.หนองเสือ 
จ.ปทุมธานี

70 70

104 8 ส.ค. 2562 ศวภ.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
(วทน.) เพื่อพัฒนาข้าวพื้นเมือง
แบบครบวงจร
(1.การใช้สารชีวภัณฑ์
พัฒนาการผลิตข้าวพืน้เมืองสู่
อินทรีย์
2.การพัฒนาเพิ่มมูลค่าข้าว
พันธ์ุพื้นเมืองภาคใต้สู่
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.แนวคิดด้านการตลาดเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน)

ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 3 ต าบลเกตรี 
อ.เมือง จ.สตูล

56 56

105 8 – 9 ส.ค. 2562 การประชุมหารือการแก้ ไข
ปัญหาโดยใช้ วทน. ในพื้นที่
ซับจ าปา จ.ลพบุรี

พิพิธภัณฑ์ซับจ าปา 
ท่าหลวง จ.ลพบุรี

45 45

106 9 ส.ค. 2562 การอบรม นิวเคลียร์และรังสี 
เรื่องใกล้ตัว

ณ ส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

62 62

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

107 9 ส.ค. 2562 ศวภ.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทค โน โลยี  และนวั ตกรรม 
(วทน.) เพื่อพัฒนาข้าวพื้นเมือง
แบบครบวงจร

ณ กลุ่มอนุรักษ์
การท านาแบบดั้งเดมิ 
หมู่ 2 ต.วังคีรี 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

55 55

108 13 ส.ค.2562 ปรึกษา/ความต้องการการท า
สเปรย์ไดร์จากหญ้าหวาน 

ณ ส านักงานอุตสากรรม
จังหวัดสระแก้ว

10 10

109 14 ส.ค. 2562 ศวภ.3 ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลข้าว
พื้นเมือง ข้าวไร่เม็ดฝ้าย 
จ .นครศรีธรรมราช ในพื้นที่
อ าเภอพระพรหม โดยข้าวพันธ์ุ
นี้ ได้ด าเนินการขอขึ้นทะเบียน 
GI ในปี 2563
- เ ทค โน โลยี ก า รผลิ ต ข้ า ว
ปลอดภัย
- เทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่ม
มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณฑ์ จ า ก ข้ า ว
พื้นเมือง

อ.พระพรหม          
จ.นครศรีธรรมราช

10 10

110 13 - 15 ส.ค 
2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การพัฒนาเกษตรปลอดภัย
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส าหรับโรงเรียน
ในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน จังหวัดนครนายก”

ณ โรงเรียนวัดพราหมณี 
ต.สาริกา อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก

192 192

111 15 ส.ค. 2562 ศวภ.3 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
ข้าวพื้นเมือง ข้าวหอมไชยา 
- การผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์
- การแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าว
พื้นเมือง

อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 20 20

112 14 – 16 ส.ค. 
2562

จั ดนิ ท ร รศก า รสั ป ด าห์ วั น
วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ  ภาค
ตะวันออก ประจ า ปี  พ .ศ . 
2562  

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี

11 11

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

113 20 ส.ค. 2562 ศวภ.3 ลงพื้นที่ร่วมกับ สทน . 
เพื่อ เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ และ
เตรียมความพร้อมโครงการ
ควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา

ต.เกาะยอ อ.เมือง        
และ อ.บางกล่ า 
จ.สงขลา  

20 20

114 22 ส.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดลพบุรี
(แนะน า วท.และคก.หมู่บ้าน
วิทย์/เทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย)

วัดลิ้นทอง อ.โคกส าโรง
จ.ลพบุรี

20 63

115 23 ส.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิ บัติการ เรื่อง 
การขับเคล่ือนนวัตกรรมจังหวดั
อัจฉริยะ “ระยอง 2020”

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ 
ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

80 80

116 1 ก.ย. 2562 ศวภ .3 ร่วมลงพื้นที่กับ สท . 
สวทช. work shop ครั้งที่ 3 
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการ
ผลิตสู่การพัฒนาอาชีพส าหรับ
กลุ่มอาชีพภาคใต้
( ก า ร พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์  
มาตรฐานโรงเรือน การยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์)

กลุ่มขนมพื้นบ้าน
บ้านสีสอน ต.เขาพระ 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

10 10

117 9 ก.ย. 2562 การประชุมคณะท างานพฒันา
จังหวัดด้วย วทน. ประจ า
จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562
(แนะน า อว. พิจารณาแนวทาง
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาดว้ย 
วทน. ในพื้นที่ซับจ าปา)

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 55 55

118 10 ก.ย. 2562 ป ร ะ ช ุม ห า ร ือ แ ล ะ ก า ร
ให้บริการค าปรึกษาเชิงลึกแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า วิ ส า ห กิ จ
เครื่องป้ันดินเผาพื้นบ้าน
(แนะน าการพัฒนากระบวน
การผลิตเซรามิกและแนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจ
เครื่องป้ันดินเผา โดย ทีมงาน
จาก วศ.)

พิพิธภัณฑ์ซับจ าปา 
ท่าหลวง จ.ลพบุรี

57 57

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ วันที่ด ำเนินกำร เรื่อง พื้นที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 

(คน)

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

119 11-12 ก.ย. 2562 การจัดนิทรรศการด้าน วทน . 
ใ น ง าน  “มหกรรมรวมพล
พัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัด
เชียงราย”

ณ สวนไม้งามริมน้ ากก 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย อ.เมือง 
จ.เชียงราย

201 201

120 12-13 ก.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ถ่ า ยทอด เทค โน โลยี บล็ อก
ประสาน วว. สู่ชุมชนซับจ าปา”
(ถ่ ายทอดเทคโนโลยีบล็อก
ประสาน โดยทีมงาน วว.)

พิพิธภัณฑ์ซับจ าปา 
ท่าหลวง จ.ลพบุรี

49 49

121 16 ก.ย. 2562 ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ ก า ร พั ฒ น า
โครงการภายใต้แผนงานบูรณา
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจฐานราก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563–2564 
ครั้งที่ 1/2562
( ก า ร ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ด า เนินงานโครงการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ (โครงการ
สินค้าอัตลักษณ์) ภาคใต้)

ม.สงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

17 17

122 23-24 ก.ย. 
2562

การจัดนิทรรศการดา้น วทน. 
ในงาน “Chiang Mai 
Showcase 2019”

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่

383 384

123 25 ก.ย. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ 
“หน่วยบ า บัดทุกข์  บ ารุ งสุข 
สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ประชาชน ” 
จังหวัดจันทบุรี

ณ วัดหนองแหวน 
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

24 24

รวม 8,320 9,653

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัด : จ านวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (แผนงาน/โครงการ)
(ค่าเป้าหมาย 8 แผนงาน/โครงการ)

ผลกำรด ำเนินงำน
จ านวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น จ านวน 22 แผนงาน/โครงการ ดังน้ี

ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ โครงกำร แผน/โครงกำรภำยใต้
จังหวัด/กลุ่จังหวัด

งบประมำณ พื้นที่ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาโรงเรยีน
ผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ฉบับ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2561

1,000,000 บาท 
(ปี 61 – 64)

จังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย/
ศลช.

2 โครงการอบรมเพิ่มมูลค่า
การผลิตผ้าให้แก่กลุ่ม
อาชีพผ้าจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2561

360,000 บาท 
(ปี 62)

จังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย/
สป.วท.

3 โครงการเสวียนอัจฉริยะ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2561

1,500,000 บาท 
(ปี 62 – 64)

จังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย/
วว.

4 โครงการต่อยอด
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

1,000,000 บาท 
(ปี 63)

จังหวัดล าพูน พาณิชย์
จังหวัดล าพูน/
สท.(สวทช.)

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ล ำดับ โครงกำร แผน/โครงกำรภำยใต้
จังหวัด/กลุ่จังหวัด

งบประมำณ พื้นที่ ผู้รับผิดชอบ

5 โครงการพัฒนาโคเนื้อ
คุณภาพดีจังหวัดแพร่ 
ด้วย วทน.

แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563-2564

1,300,000 บาท 
(ปี 62 – 63)

จังหวัดแพร่ ปศุสัตว์จังหวัด
แพร่/คลินิก
เทคโนโลยี 
ม.แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ/
คลินิก
เทคโนโลยี 
ม.พะยา

6 โครงการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนา
คุณภาพสูงด้วย
นวัตกรรม

แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563-2564

3,000,000 บาท 
(ปี 61 – 63)

จังหวัดแพร่ สป.วท.

7 โครงการหมู่บ้านสมุนไพร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน บ้านหนองสุวรรณ 
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563-2564

1,080,000 บาท 
(ปี 61 – 63)

จังหวัดแพร่ สป.วท./คลินิก
เทคโนโลยี 
ม.แพร่ 
เฉลิม
พระเกียรติ

8 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม

แผนพัฒนาโครงการ
พัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 

10,000,000 
บาท (ปี 63)

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2

วว.

9 การควบคุมแมลงวันผลไม้
แบบพื้นที่กว้างโดย
เทคนิคการใช้แมลงหมัน
ร่วมกับวิธีการอื่น

แผนพัฒนาโครงการ
พัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2

18,000,000 
บาท (ปี 63)

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2

สทน.

10 โครงการลดการใช้
สารเคมีเกษตรและเพิ่ม
ผลผลิตข้าว

แผนพัฒนาจังหวัด
นครนายก

2,500,000 บาท 
(ปี 63)

จังหวัด
นครนายก

สทน.

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ โครงกำร แผน/โครงกำรภำยใต้
จังหวัด/กลุ่จังหวัด

งบประมำณ พื้นที่ ผู้รับผิดชอบ

11 โครงการ ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และมีส่วนร่วม กิจกรรม
หลักการจัดท าระบบ
ติดตามและเฝ้าระวังช้าง
ภายในพื้นที่เสี่ยงอ าเภอ
สนามชัยเขตและอ าเภอ
ท่าตะเกียบ

แผนพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

3,000,000 บาท 
(ปี 63)

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

12 โครงการพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยสูง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 
2563 กิจกรรมหลักที่ 3 : 
สร้างต้นแบบและ
เผยแพร่องค์ความรู้ระบบ
ประมง ปศุสัตว์อัจฉริยะ 
และแอพพลิเคชั่นดา้น
การจัดการ ส าหรับการ
ผลิตสินค้าเกษตร

แผนพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

4,500,000 บาท 
(ปี 63)

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

13 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ผ้าทอล้านนาด้วย
นวัตกรรม

แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงราย 5 ปี (2561-
2565)

720,000 บาท 
(ปี 61-62)
5,000,000 บาท 
(ปี 61-65)

จังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย

สส.สป.วท

14 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ภาคเหนือ (การพัฒนา
สับปะรดแบบครบวงจร 
ด้วย วทน.)

แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงราย 5 ปี (2561-
2565)

2,000,000 บาท 
(ปี 62-65)

จังหวัดเชียงราย สส.สป.วท 
ร่วมกับ
หน่วยงาน วท. 
และเครือข่าย 
วท.

15 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า

แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงราย 5 ปี (2561-
2565)

240,000 บาท 
(ปี 61-65)

จังหวัดเชียงราย สทอภ.

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ล ำดับ โครงกำร แผน/โครงกำรภำยใต้
จังหวัด/กลุ่จังหวัด

งบประมำณ พื้นที่ ผู้รับผิดชอบ

16 โครงการสร้างระบบการ
จัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (RDF) และ 
ปุ๋ยอินทรีย์

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุร ี 54,866,000 
บาท (ปี 63)

จังหวัดชลบุรี เทศบาลต าบล
หนอนนาง 

17 โครงการสร้างระบบการ
จัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (RDF) และ 
ปุ๋ยอินทรีย์

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 40,428,000 
บาท (ปี 63)

จังหวัดชลบุรี เทศบาลต าบล
บ่อทอง

18 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และพัฒนาเส้นใย
สับปะรดส าหรับ
ผู้ประกอบการผ้าทอ

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2563 จังหวัด
ล าปาง 

5,376,700 บาท จังหวัดล าปาง สท.สวทช.

19 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการจัดเก็บ
ขยะเพื่อเพิ่ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะในเขต
พื้นที่เทศบาลเมือง
มุกดาหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ2561-2564) 
สนง.เทศบาลเมือง
มุกดาหาร

250,000
(ปี 62)

เทศบาลเมือง
มุกดาหาร

สนง.เทศบาล
เมือง
มุกดาหาร/
ศอ.พว.

20 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการจัดเก็บ
ขยะเพื่อเพิ่ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะในพื้นที่
เทศบาลเมืองศิลา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
2561-2564) สนง.
เทศบาลต าบาลศิลา 
จ.ขอนแก่น

362,800 เทศบาลต าบาล
ศิลา จ.ขอนแก่น

สนง .เทศบาล
ต าบาลศิลา 
จ .ขอนแก่ น /
ศอ.พว.

21 โครงการสร้างชุมชน
นวัตกรรมและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์กระจูด

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ
น าส่งเข้าแผนพัฒนา
จังหวัดพัทลุง ปี 2564

1,750,000 บาท จังหวัดพัทลุง สป.อว. 
(งาน OTOP)

22 โครงการสร้างชุมชน
นวัตกรรมและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ
น าส่งเข้าแผนพัฒนา
จังหวัดสงขลา ปี 2564

2,250,000 บาท จังหวัดสงขลา สป.อว. 
(งาน OTOP)

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจ าภูมิภาค  
(ร้อยละ) (ร้อยละ 75)

ผลกำรด ำเนินงำน
ผู้รับบริการของศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจ าภูมิภาค มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90.34 ดังน้ี

ภำค
ตะวันออก

เรื่อง จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม/รับ
บริกำร (คน)

ร้อยละของ
ควำมพึงพอใจ

1. การจัดนิทรรศการดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายในงาน 
“ข้าวหอมมะลิ 105”

29/29 92

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนการน าองค์ความรู้ดา้น วทน. มาพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564"

52/38 87

3. หลักสูตรการท ายาหม่องจากขา้ว ภายในงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 
จังหวัดร้อยเอ็ด

76 97.8

4. หลักสูตรการท าน้ ามันนวดตัวจากข้าว ภายในงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 
จังหวัดร้อยเอ็ด

100 90

5. หลักสูตรการท าสบู่ก้อนจากข้าว ภายในงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 
จังหวัดร้อยเอ็ด

100 87.95

6. หลักสูตรการท าสบู่เหลวจากข้าว ภายในงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 
จังหวัดร้อยเอ็ด

100 82.66

7. หลักสูตรการท าไอศกรีมจากข้าว ภายในงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 
จังหวัดร้อยเอ็ด

100 94.28

8. นิทรรศการและการประชุมเชงิปฏิบัติการ ภายในประชุมเชิงวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 40

1,089 82.92

9. จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง

50 98.10

10. โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับ 
อสวท. ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม
ชัยนาทธานี อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

100 85.11

11. นิทรรศการ “วิถีวิทย์สู่นวัตกรรมล้านนา” ภายในงานฤดหูนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

209 89

12. การจัดนิทรรศการในงานเทศการวทิยาศาสตร์ อพวช.สู่ภูมิภาค 727 89

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

เรื่อง จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม/รับ
บริกำร (คน)

ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

13. การประชุมหารือเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพสูงดว้ย
นวัตกรรม ระดับกลุ่ม

46 89

14. จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

32 93.13

15. จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดไทรม้าใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

32 95.33

16. จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดช้าง อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

29 98.29

17. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พัฒนาการผลิตสมุนไพรจังหวดัสระแก้ว

113 92

18. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดการขยะ
ชุมชนและวัสดุเหลือใช้ระดบัครวัเรือนจังหวัดชลบุรี”

100 90

19. จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดอรุณศิริวัฒนาราม อ าเภอดเมือง จังหวัดชัยนาท

36 96.67

20. จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดมหาโพธ์ิ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

26 93.85

21. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานอินทรีย์ 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

39 83.13

22. จัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดสุวรรณโคตมาราม อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท

40 94.00

23. จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดเตย อ าเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี

23 97.39

24. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การน านวตักรรมการปลูกพชืปลอดภัยเพือ่ใช้เป็นอาหาร
กลางวัน ส าหรับโรงเรียนตามพระราชด าริของสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาและโรงเรียนในโครงการขยายผลโรงเรียนอาหารกลางวันจังหวัด
นครนายก ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

150 92.00

25. จัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดเขาดิน หมู่ 1  ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

53 93.96

26. จัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดบ ารุงธรรม หมู่ 10  ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

48 96.67

27. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ ณ เทศบาลต าบลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

60 78.12

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

เรื่อง จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม/รับ
บริกำร (คน)

ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

28. จัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วักบ ารุงธรรม หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

42 98.10

29. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จงัหวัดตราด วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัย
ชุมชนตราด 

90 89.00

30. การจัดนิทรรศการดา้น วทน. ในงาน Lanna expo 2019 1,359 92.8

31. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ ์(โค) 
ด้วย วทน.

63 85

32. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรปูผลิตภัณฑ์ (แพะ) 
ด้วย วทน.

69 88

33. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรปูผลิตภัณฑ์ 
(ไก่เบตง) ด้วย วทน. 

66 82

34. การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัด
ร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดน้ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
วันที่ 23-25 พ.ย. 2561

576 90.53

35. เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และผลงานหน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนชุมชนแก้งค าวิทยา บ้านเสริมชัยศรี ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ 
จ.กาฬสินธ์ุ วันที่ 24 ก.พ. 2562

86 88.00

36. ร่วมจัดกิจกรรมงานเกษตรลุ่มน้ าโขง โดยร่วมกับสนง.เกษตรและสหกรณ์ 
จ.นครพนม โดยจัดอบรมเรื่องการท าโรงเรือนพลาสติกแบบประหยัด 
ณ ม.นครพนม วันที่ 4 มี.ค. 2562

350 90.50

37. เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และผลงานหน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคล่ือนที่ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ หมู่ 6 บ้านหนองหอย 
ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น วันที่ 8 มี.ค. 2562

77 86.80

38. เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และผลงานหน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ วัดศรีสมพรบ้านแบก ต.นาทอง อ.เชียงยืน 
จ.มหาสารคาม วันที่ 22 พ.ค. 2562

116 92.50

39. เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และผลงานหน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
วันที่ 19 มิ.ย. 2562

53 92.5

40. ร่วมกับ ปส. จัดอบรมและเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง 
นิวเคลียร์และรังสีจังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานี วันที่ 28 มิ.ย. 2562

110 92

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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เรื่อง จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม/รับ
บริกำร (คน)

ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

41. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการขอ้มูลการพฒันาคนแบบชี้เป้า 
จ.สกลนคร วันที่ 2 ก.ค. 2562

52 82

42. เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และผลงานหน่วยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์1 ต.ถ้ าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
วันที่ 18 ก.ค. 2562

69 91.75

43. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเกษตรปลอดภัยดว้ย วทน. ส าหรับ
โรงเรียนในโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ณ โรงเรียนวัดพราหมณี ต.สาริกา 
อ.เมือง จ.นครนายก วันที่ 13 – 15 ส.ค. 2562

192 95

44. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคล่ือนนวัตกรรมอัจฉริยะ “ระยอง 2020” 
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง วันที่ 23 ส.ค. 2562 

80 87

45. กิจกรรม HAPEX 2019 234 89

46. ประชุมหารือและการให้บริการค าปรึกษาเชิงลึกแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
เครื่องป้ันดินเผาพื้นบ้าน

15 91.11

47. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. 
สู่ชุมชนซับจ าปา”

24 81.25

48. การจัดนิทรรศการดา้น วทน. ในงาน “มหกรรมรวมพลพัฒนาคณุภาพชีวิต 
จังหวัดเชียงราย”

201 88.97

49. การจัดนิทรรศการดา้น วทน. ในงาน “Chiang Mai Showcase 2019” 383 94.60

50. จัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ณ วัดเขาดิน หมู่ 1  ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

53 93.96

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค

ภำคใต้

ภำค
ตะวันออก

ตัวชี้วัด

แผน/(ผล) กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุก
ไตรมาส

กิจกรรมหลักที่ 1 
กำรประสำนและ
ผลักดันเพื่อให้มี
กำรน ำ วทน. ไป
สนับสนุนกำร
พัฒนำจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

จ านวนเรื่องที่การ
ผลักดันให้มีการน า 
วทน. ไปสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (เรื่อง)

-/
(5)

-/
(1)

-/
(1)

6/
(25)

6/
(32)

กิจกรรมหลักที่ 1 : กำรประสำนและผลักดันเพื่อให้มีกำรน ำ วทน. ไปสนับสนุนกำร
พัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ตัวชี้วัด : จ านวนเรื่องที่มีการผลักดันให้มีการน า วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (ค่าเป้าหมาย 6 เรื่อง)
(เรื่อง)
ผลกำรด ำเนินงำน
มีการผลักดันให้มีการน า วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ านวน 32 เรื่อง 
ดังน้ี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำคใต้

1. กำรบูรณำกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565

ศวภ.1 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด วท. เข้าหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในจังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้หารือแนวทางการน าองค์ความรู้ด้าน วทน. มาพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการ
ประชุมหารือได้น าไปสู่การจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดย ศวภ.1 ได้จัดประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม
ส านักงาน วท.ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามพระราชด าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562-2565 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย
- การก่อสร้างกล้องจุลทรรศน์วิทยุดาราศาสตร์
- การพัฒนาเส้นทางเดินธรรมชาติและหอดูเรือนยอดไม้ (ย่ าตามรอยพระยุคลบาท)
- การปรับปรุงภูมิทัศน์เชิงสัญลักษณ์ (landmark) เส้นทางเข้าศูนย์ฯ 
- การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- การปรับปรุงเส้นทางแหล่งเรียนรู้
- การบริการนักท่องเที่ยว
2. โครงการพัฒนากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย
- กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”
- กิจกรรมบูรณาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชน
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยขณะนี้ โครงการบูรณาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามพระราชด าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุญาต 
กปร. เพื่อพิจารณากิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ และจะส่งแผนงาน/โครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำคใต้

2. กำรเพิ่มมูลค่ำสิ่งทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม ปีงบประมำณ 2563 จังหวัดล ำพูน

ศวภ.1 ร่วมกับ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้น าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในประเด็น
การพัฒนาสิ่งทอภาคเหนือด้วยนวัตกรรม เข้าร่วมด าเนินงานกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน และ ได้รับ
การพิจารณาบรรจุกิจกรรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสิ่งทอ” งบประมาณรวม 
535,700 บาท ภายใต้แผนงานหลักซึ่งด าเนินงานโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน และ ได้รับการพิจารณา
บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 แล้วนั้น

ในการน้ี เพ่ือให้เกิดการขยายผลการด าเนินงานไปสู่พ้ืนที่อื่น ๆ ในจังหวัดล าพูน ตลอดจนขยายผล
การน าเทคโนโลยีด้านการพัฒนาสิ่งทอด้วยนวัตกรรมเข้าพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆ และส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาจนเกิดเป็นชุมชนนวัตกรรมสิ่งทอ วท. ได้จัดท าแผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. โครงการ “ต่อยอด
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอพ้ืนเมือง” ด าเนินการโดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร สวทช. ร่วมกับ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน เพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 งบประมาณรวม 1,000,000 บาท    

ทั้งนี้ ศวภ.1 ได้จัดส่งโครงการดังกล่าว เพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ภายใต้แผนงาน
โครงการหลัก ซึ่งด าเนินงานโดย ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน ตามหนังสือที่ วท 0217/9457 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2561 และส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน ได้น าโครงการดังกล่าว เพิ่มเป็นกิจกรรม “เพิ่มมูลค่าสิ่ง
ทอพ้ืนเมืองด้วยนวัตกรรม” ภายใต้โครงการหลักของ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. กำรพัฒนำโคเน้ือล้ำนนำคุณภำพสูงด้วยนวัตกรรม

3.1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศวภ.1 เข้าร่วมประชุม
หารือโครงการโคเนื้อแก้จน โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์เลี้ยงโคเนื้อใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและโอกาสยกระดับการพัฒนาโคเนื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพพ้ืนที่เป็น
ภูเขาสูงชัน มีพ้ืนที่ราบเพียง 30% ของพ้ืนที่ทั้งหมด เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมือง ซึ่งมีตลาด
อิสลามเป็นที่ผู้บริโภคหลัก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นโอกาสการพัฒนาและยกระดับการ
เลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ อันจะได้พัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งจะสามารถสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ได้ โดย ศวภ.1 ได้น าเสนอตัวอย่าง แผนงาน/โครงการ 
พัฒนาโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถน ามาเป็น
ต้นแบบการพัฒนาโครงการเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ และได้น าเสนอช่องทางการรับ
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการกองทุนหมู่บ้าน ในการพัฒนาและยกระดับการเล้ียงโคเนื้อพ้ืนเมือง โดย
ส านักงานปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนได้เห็นชอบแนวทางที่ ศวภ.1 น าเสนอ ทั้งนี้ ศวภ.1 จัดท าแนวทางการพัฒนาและ
ยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ทางส านักงานปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนพิจารณาและจัด
ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบร่วมกันต่อไป
3.2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ศวภ.1 ได้จัดการประชุม
หารือ แนวทางการบูรณาการโครงการพัฒนาโคเนื้อล้านนาคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรม ร่วมกับ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ส านักงานจังหวัดเชียงราย ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
เชียงใหม่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคลินิกเทคโนโลยี ม.พะเยา โดยได้หารือแนว
ทางการน าองค์ความรู้ด้าน วทน. มาพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งการประชุมหารือการพิจารณาน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรม และร่วมกันจัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณา
รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้าน ทั้งแบบรายเดี่ยวและรายกลุ่ม ซึ่ง ศวภ.1 จะจัดท าร่าง
หลักเกณฑ์ฯ ส่งทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายพิจารณาและจะได้ด าเนินการประชุมเพื่อ
ขอความเห็นชอบต่อไป

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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4. กำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนการน าองค์ความรู้ด้าน วทน.มาพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม ศวภ.1 ได้น าเสนอโครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 และฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ผลิตผ้า ทอผ้า  กลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพจังหวัดเชียงราย (การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมมูลค่าผ้าทอด้วยนวัตกรรม) โดยได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมีแผนด าเนินการ 
ในปี พ.ศ.2562 ต่อเนื่อง โดยก าหนดจัดกิจกรรม ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 
2) โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ (Medicopolis) ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) ได้ร่วมด าเนินโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) และ
ช่องว่าง (Gap Analysis) การพัฒนาเเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว (Medicopolis) จังหวัด
เชียงราย  ศลช. ได้ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยพัฒนาหนังสือชุดสุขใจไร้เศร้าไร้เสื่อม
เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์ และมีการ
จัดพิมพ์ไว้ส าหรับการเผยแพร่จ านวนหนึ่ง โดยทาง ศลช. ได้ส่งมอบหนังสือ จ านวน 500 เล่ม ให้แก่ อบจ.
เชียงราย ส าหรับส่งมอบให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุต่อไป

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศลช. ก าหนดจัดสัมมนาคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิทธิผลของเครื่องส าอาง และเสริมอาหาร การทดสอบเครื่องส าอางระดับคลินิก ความคงตัว Stability 
test และการตรวจเชื้อ challenge test การตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาง
แผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ณ จังหวัดเชียงราย 
3) โครงการเสวียนอัจฉริยะ  เป็นความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบจ.เชียงราย ในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
มาสร้างมูลค่าเพ่ิมในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องออร์คิด 3 โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากหน่วยงานเครือข่ายด้านการจัดการขยะชุมชนอาทิ  ดร.สมไทย 
วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์และบริษัทในเครือ  นายนิรันดร์ 
ต้ังกิจวาระฐี กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) บริษัท สหวิริยาจ ากัด มหาชนนาย
สมศักดิ์ พิฆเนศวร ผู้จัดการทั่วไป สายงานพลังงานและส่ิงแวดล้อมกลุ่ม บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี 
จ ากัด (มหาชน)  เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว โดยความร่วมมือดังกล่าว ระหว่าง วว. และ อบจ.
เชียงราย มีระยะเวลา 3 ปี โดย วว. มุ่งการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการ
ประเภทขยะชุมชนอย่างยั่งยืน  เสวียนอัจฉริยะ การใช้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมมูลค่าขยะ
พลาสติกเหลือทิ้งอย่างครบวงจร และเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนจากขยะและของเหลือทิ้งให้แก่
บุคลากร รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษา  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาดขับเคลื่อนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการขยะชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในปีงบประมาณ 2562 -2564

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

5. กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่กำรพัฒนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศวภ.1)

ศวภ.1 ได้เดินทางเพื่อประสานงานหารือแนวทางการน า วทน. สู่การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ในวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้น าเสนอแผนงานด้าน วทน. ที่ได้รับการประสานงานจากจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 4 เรื่อง คือ ได้แก่

5.1 การบริหารจัดการโคเนื้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.2 การท่องเที่ยววิถีชุมชนอ าเภอขุนยวม : บ้านเมืองปอน หมู่บ้านโฮมสเตย์เพ่ือการท่องเที่ยว 

ณ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5.3 เกษตรอินทรีย์
5.4 คูปองวิทย์เพื่อโอทอปในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรับทราบ และได้เสนอให้ ศวภ.1 ท าหนังสือเพ่ือน าเสนอ

แผนงานด้าน วทน. ที่ด าเนินงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

6. โครงกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจล ำพูนด้วยล ำไยนวัตกรรม ตำมนโยบำยประชำรัฐ ด้ำนกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (ศวภ.1)

การจัดท าแผนการด าเนินงานในกลุ่มด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ศวภ.1 เข้าด าเนินการ
ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน จัดประชุมหารือในคณะท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดล าพูน ด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ ล าไย 
ประเด็นการผลิตล าไยผลสด และล าไยแปรรูป (การยืดอายุการเก็บรักษาล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง) และ ผ้าทอ 
ในประเด็นการเพ่ิมคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ และได้จัดท าแผนการด าเนินงาน โครงการ ตามห่วงโซ่คุณค่า “การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจล าพูนด้วยล าไยนวัตกรรม” เสนอต่อ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนพลังประชารัฐ 
จังหวัดล าพูน และ ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินงาน ประกอบด้วย กิจกรรมต้นทาง กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
เครือข่ายผู้ผลิตล าไยปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการผลิตGAP และ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตล าไยอินทรีย์ล าพูน ด าเนินการโดย วว. กิจกรรมกลางทาง กิจกรรมที่ 1. 
การสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการผลิตระบบ Primary GMP ส าหรับการผลิตล าไยอบแห้งเนื้อสีทองระดับชุมชน 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรวมกลุ่ม และขอรับรองมาตรฐาน GMP (แผนระยะสั้น) กิจกรรมที่ 2. 
การพัฒนาโครงการเชิงพ้ืนที่เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับการผลิตล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง 
ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ด าเนินการโดย สท.สวทช.

ทั้งนี้ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน และ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ร่วมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในจังหวัด หน่วยงาน วท. และร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณ แล้ว 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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7. กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่กำรพัฒนำจังหวัดล ำปำง (ศวภ.1)

7.1  วันที่ 30 พ.ค. 62 ศวภ.1 ร่วมกับส านักงานจังหวัดล าปาง ได้จัดประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ าจังหวัดล าปาง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ช้ัน 3 ศาลากลาง
จังหวัดล าปาง พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด อว. ที่ได้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ สวทช.ภาคเหนือ วว. รวมถึง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชม (คลินิกเทคโนโลยี) ในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการของ
จังหวัดล าปาง ที่เป็นคณะท างานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าปางเป็นประธานในที่ประชุม ศวภ.1 ได้การรายงานผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า รวมถึงการหารือ
ความร่วมมือในการสานต่อการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมด้าน วทน. ผ่านการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด
ล าปาง ระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. และหน่วยงานในจังหวัดล าปาง อาทิ โครงการพัฒนาสับปะรดแบบครบ
วงจรด้วย วทน. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP) ด้วย วทน. และโครงการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นใยสับปะรดส าหรับผู้ประกอบการผ้าทอ โครงการพัฒนาสมุนไพร ผักเชียงดา 
มะแขว่น ในจังหวัดล าปาง เป็นต้น
7.2  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย 
ผู้ตรวจราชการ อว. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ และคณะเดินทาง ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพสับปะรดปลอดภัยและส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากสับปะรดบ้านเสด็จ ด้วย วทน." และหมู่บ้าน
สับปะรดบ้านสา ณ จังหวัดล าปางโดยได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม และ
หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดล าปาง เพื่อรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ วทน. ของหน่วยงานใน
สังกัด อว. ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง อีกทั้งหารือเร่ืองการวางแผนการท างานแบบบูรณาระหว่างหน่วยงานใน
จังหวัดล าปาง และหน่วยงานในสังกัด อว. ในปีงบประมาณ 2563-2564 เพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
ของจังหวัดล าปาง โดยได้เดินทางตรวจราชการดังนี้

วันที่ 8 ก.ค. 62 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการด าเนินงานโครงการ "หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา" 
ณ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม  โดยมีนายอ าเภอแจ้ห่ม นายปรีชา สมชัย พร้อมด้วยเกษตรอ าเภอแจ้ห่มให้การต้อนรับ 
ซึ่งโครางการฯ ดังกล่าว มี ผศ.สันติ ช่างเจรจา จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นผู้บรรยายความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  อีกทั้งรับฟังความ
ต้องการด้าน วทน. ของกลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 

วันที่ 9 ก.ค. 62 ได้เดินทางไปเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการด าเนินงานโครงการ "การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพสับปะรดปลอดภัยและส่งเสริมมูลค่าจากสับปะรดบ้านเสด็จ  ณ บ้านห้วยหลวง ต.บ้านเสด็จ 
อ.เมืองล าปาง โดยมี นายณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ เป็นผู้บรรยายความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และเดินทาง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด) อ.เมืองล าปาง เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้า การเพาะพันธุ์สับปะรดพันธุ์ใหม่ของ
จังหวัดล าปาง พร้อมทั้งหารือความร่วมมือการด าเนินโครงการด้าน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพ
การปลูกสับปะรดปลอดภัย
7.3 วันที่ 11 ก.ค. 2562 ศวภ.1 พร้อมด้วย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
ก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม และหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัด ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดล าปาง เพื่อ
หารือในประเด็นความร่วมมือการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ในการ
พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมที่เป็นรายได้หลักของจังหวัดล าปาง อาทิ การฉายรังสีท าหมันแมลงเพื่อควบคุม
แมลงวันผลไม้ การพัฒนาการเลี้ยงครั่ง การพัฒนาสับปะรด การผลิตส้มเกลี้ยง การท าผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย 
เยื้อไผ่ และใบบัว เป็นต้น

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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8. กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภำคเหนือ (ศวภ.1)

8.1 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศวภ.1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการการน าวทน. สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือและเข้า
ร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้าจังหวัดเชียง โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันการท างาน
บูรณาการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือสร้างความ
โดดเด่นเข้มแข็งภายใต้อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ได้แก่ นวัตกรรม
การเพ่ิมมูลค่าผลไม้ (สับปะรด ลิ้นจี่ ล าไย) การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
นวัตกรรมการเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรพ้ืนบ้านล้านนา และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย (ข้าวอินทรีย์ 
ปศุสัตว)์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญของการท างานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีรายได้เพิ่มข้ึน ตลอดจนน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม น าไปสู่ความยั่งยืนของของประเทศในทุกมิติ
8.2 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ศวภ.1 เข้าหารือกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงราย เรื่องการน าองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน) และในช่วงบ่าย ที่ อบจ.เชียงราย ศวภ.1 ได้เข้าหารือกับกองแผนคุณภาพชีวิตของ อบจ.เชียงราย 
เรื่องแนวทางการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมรวมพลพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย และแนวทางการ
จัดการขยะ และ RDF ที่มีแผนด าเนินงานร่วมกับ อบจ.เชียงรายในปี 2563
8.3 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ศวภ.1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย นายเมธี ลิมนิยกุล 
(ผอ.ศวภ.1) ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร เกี่ยวกับ ไมโคร ไคโตซาน พอลิเมอร์ส าหรับอุ้มน้ า เพ่ือช่วยกักเก็บน้ าในดิน เพ่ือการเกษตร 
และเทคโนโลยีการท าหมันแมลงวันทอง (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ) 2.เทคโนโลยีด้านสุขภาพและ
ผู้สูงอายุ เช่น รากฟันเทียม ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ -TCELS) และ 
นวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 3. การพัฒนาสิ่งทอ (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม-สป.อว.
8.4 วันที่ 17-20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ศวภ.1 ได้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ศวภ.1 ได้บูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีจาก
หน่วยงาน อว. และ มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ เพื่อเตรียมการจัดท าโครงการที่มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดย ศวภ.1 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและ
หน่วยงานสังกัด อว. ในการเตรียมการจัดท าข้อเสนอโครงการ ด้านการเกษตร ซึ่งประกอบไปด้วย 4 
กิจกรรมย่อย ได้แก่ ด้านชากาแฟ สมุนไพร ข้าว และปศุสัตว์ 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
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9. โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนนิวเคลียร์และรังสี (ศวภ.1)

9.1 ศวภ.1 ได้ประสานงานกับ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในส่วนภูมิภาค เพื่อด าเนินการตามแผนงานที่ได้วางแผนร่วมกันกับ อบจ.
เชียงราย โดย ปส. ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านรังสีและรังสีในชีวิตประจ าวันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนโรงเรียน 
อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรวมถึงประโยชน์ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
แนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสี วิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยแก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านรังสี 
อาจารย์ นักเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องรู้จักวิธีการป้องกันตนเบื้องต้น ให้มีความ
ปลอดภัย และใช้ประโยชน์จากรังสีได้อย่างถูกวิธี และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธิตการใช้งานเครื่องวัดรังสีฯ  
ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใน
การเรียนสายวิทยาศาสตร์ แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมอีกด้วย

ศวภ.1 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง “นิวเคลียร์และรังสี เรื่องใกล้ตัว” ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.2559 ด้านความมั่นคง
บริเวณพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดตาก เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอีโค่อินน์ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพื่อเป็นการบูรณาการงานด้าน 
วทน. ระหว่าง ปส. และ สป.วท. ในส่วนภูมิภาคร่วมกันโดยเช่ือมโยงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ ศวภ.1 ได้มีความ
เข้าใจและได้พัฒนาความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.2559 
รวมทั้งได้แนวทางในการบูรณาการงานด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ 
และขยายศูนย์ภาคไปยังภาคเหนือตอนล่าง น าองค์ความรู้ ด้าน วทน. ขยายผลไปยังจังหสัดในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง อันเป็นปนะโยชน์ ในการขยายศูนย์ประสานงานฯ ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่างในอนาคต 
อีกด้วย

ศวภ.1 ได้เข้าร่วมโครงการ สัมมนา เรื่อง“รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์..อยู่อย่างปลอดภัยในยุค 
Thailand 4.0” ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบและพ้ืนที่ให้บริการของ ศวภ.1 ซึ่งจัดกิจกรรม โดย
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ) ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง จังหวัดล าปาง 
ซึ่ง ศปส. ภาคเหนือ มีความตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าว จึงจัดการสัมมนา ดังกล่าว แก่เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีผู้ปฏิบัติงานทางรังสี กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและทราบถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติส าหรับ
ผู้ครอบครองหรือใช้ซึ่งเครื่องก าเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึงการน าเข้า – ส่งออก 
และการจัดการกากกัมมันตรังสี ตามข้อกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาดังกล่าว ท าให้เจ้าหน้าที่ ศวภ.1 ได้มี
ความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ศปส. และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับจังหวัดในพื้นที่
ให้บริการของ ศวภ.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของ วท. อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสนใจ 
ในพื้นที่ให้บริการหรืออยู่ในความรับผิดชอบของ ศวภ.1 ได้ต่อไป
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10. กำรจัดนิทรรศกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงำน Lanna expo 2019 (ศวภ.1)

ศวภ.1 ร่วมกับหน่วยในสังกัดและเครือข่าย อว. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Lanna expo 2019 ใน
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้ อว. ได้ร่วมจัดนิทรรศการในช่ือ" THE POWER 
of STI to InnoLanna พลัง วทน. พัฒนาล้านนาอย่างยั่งยืน" โดยมีการแสดงผลิตภัณฑ์โอทอปที่ผ่านการ
พัฒนาเพื่อยกระดับการแข่งขัน อาทิ อาหาร ของใช้ ของที่ระลึก ผ้า และเครื่องแต่งกาย ตลอดถึงการจัด
แสดงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาหาร สมุนไพร และรวมถึงเครื่องจักรด้านการเกษตรในภาคเหนือ 
ที่ สส.ให้การสนับสนุน อีกทั้ง ศวภ.1 ได้จัดนิทรรศการ "ผืนผ้าจาก 4 ขุนเขา" จาก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นการน างานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ใน
การเพ่ิมมูลค่าของผ้าพื้นถิ่น

11. กำรจัดนิทรรศกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงำน Technomart 2019  
(ศวภ.1)

ศวภ.1 ร่วมกับหน่วยในสังกัดและเครือข่าย อว. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Technomart 2019 
“ก้าวส าคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยงานนี้มีน าผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มีความโดด
เด่นทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จนเกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และ สร้างคุณภาพชีวิต พร้อม
มอบโล่และเงินรางวัลเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่นักประดิษฐ์ไทย และเปิดพ้ืนที่ให้กับผู้ประกอบการได้ร่วม
พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจให้กับผู้ร่วมงาน 

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระ
อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รัชกาลที่ 9
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และในส่วนของศูนย์
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้น าโครงการ
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับสิ่งทอพ้ืนเมือง การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเส้นใย
สับปะรด รวมถึงการน าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เข้าจัดแสดงในนิทรรศการ
ครั้งนี้ด้วย

12. กำรจัดนิทรรศกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงำน Chiang Mai Showcase 
2019 (ศวภ.1)

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
ศวภ.1 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Chiang Mai Showcase 2019 โดย ศวภ.1 ได้
น าเสนอข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.นวัตกรรมเครื่องจักรกลฝีมือคน
ไทย ซึ่งได้รับรางวัล "เทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประจ าปี 2562" 2.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เช่น เครื่องส าอางจากสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และสิ่งทอจาก
เส้นใยธรรมชาติ 3.เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

ผลกำรด ำเนินงำน  
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13. กำรตรวจติดตำมโครงกำรส่งเสริมกำรน ำ วทน. เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 
และตรวจติดตำมกำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2562 (ศวภ.1)

13.1 จังหวัดล าปาง : วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดล าปาง  ศวภ.1 ร่วมกับ ส านักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าตรวจเยี่ยม
และรับฟังก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการด้าน วทน.ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จ านวน 6 โครงการได้แก่ 1. หมู่บ้านนมแพะเพ่ือชุมชุนทุ่งฝายจังหวัด
ล าปาง (อ.เมืองล าปาง) 2. การผลิตล าไยคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย (อ.เมืองล าปาง) 3. การส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดด้านอาหาร (ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง) 4. หมู่บ้านมะนาวสบลี 
(อ.เมืองปาน) 5. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิคสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (อ.เกาะคา) 6. หมู่บ้าน
ผักเชียงดาอินทรีย์วิถีฮักน้ าจาง (อ.แม่ทะ) 

โดยในแต่ละโครงการดังกล่าว  เกิดจากความต้องหรือประเด็นปัญหาที่ต้องน า วทน. เข้าไปแก้ไข
หรือพัฒนาหมู่บ้าน มีทั้งโครงการใหม่และโครงการเดิมที่ได้รับการสนับสนุนในปีก่อนหน้านี้ รวมถึงเป็น
โครงการที่ต้องการต่อยอดผลงานวิจัยที่พร้อมพัฒนาลงสู่ชุมชน ซึ่งแต่ละโครงการล้วนมีความโดดเด่น หรือ
มีอัตลักษณ์ ตามวิถีชุมชน อยู่ก่อนแล้ว แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการน า วทน. เข้าไปส่งเสริมเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ข้างต้น โดยโครงการทั้งหมดได้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นสนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
13.2 จังหวัดพะเยา : วันที่ 18-20 ก.ค. 2562  ที่จังหวัดพะเยา ศวภ.1 ร่วมกับ ส านักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจติดตาม
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการสร้างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่บรรจุขวดแก้ว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กลับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้ว
ยกรอบ (อ.แม่ใจ ) 
2) โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อพัฒนาผลผลิตลิ้นจี่พรีเมี่ยม และสินค้าที่เป็น
อัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา ปีที่ 2 (อ.แม่ใจ) 3) โครงการหมู่บ้านโคเนื้อเพื่อการบริหารจัดการพ้ืนที่
การเกษตร และการจัดการเศษเปลือกข้าวโพดเพ่ือน ามาหมักเป็นอาหารโค และพัฒนาสู่การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management)  ปีที่ 2 (อ.แม่ใจ) 4) 
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผักปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย 
เฉลิมพระเกียรติในหลวง (อ.ภูกามยาว) 
5) โครงการหมู่บ้านเกษตรสร้างสรรค์วิถีครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันป่าส้าน 
(อ.ภูกานยาว) และ 6) โครงการหมู่บ้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอนุรักษ์ต้นน้ ายมและการพัฒนาวิถีเกษตร
ปลอดภัยบ้านแม่จั๊วะ (อ.ปง) 

โดยโครงการทั้งหมดมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน. ให้การ
เป็นสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการร่วมกับกลุ่มเกษตรกร หรือ
การรวมกลุ่มของประชาชนของแต่ละพ้ืนที่การด าเนินการ โดยในแต่ละโครงการเกิดจากความต้องหรือ
ประเด็นปัญหาที่ต้องน า วทน. เข้าไปแก้ไขหรือพัฒนาหมู่บ้าน มีทั้งโครงการใหม่ และโครงการเดิมที่ได้รับ
การสนับสนุนมาก่อนปีก่อนหน้า รวมถึงเป็นโครงการที่ต้องการต่อยอดผลงานวิจัยที่พร้อมพัฒนาลงสู่ชุมชน 
ซึ่งแต่ละโครงการล้วนมีความโดดเด่น หรือมีอัตลักษณ์ ตามวิถีชุมชน
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13. กำรตรวจติดตำมโครงกำรส่งเสริมกำรน ำ วทน. เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 
และตรวจติดตำมกำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2562 (ศวภ.1) (ต่อ)

13.3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน : วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ศวภ.1 พร้อมด้วยส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจติดตามโครงการการ
ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ตามแผนงาน
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "หมู่บ้านข้าวและธัญพืชพ้ืนถิ่นล้านนา" ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีคณะอาจารย์และคณะท างานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ มุ่งเน้นไปที่ เทคโนโลยี ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมรวมถึงด้านสารสนเทศส าหรับธุรกิจออนไลน์และการท่องเที่ยว
13.4 จังหวัดแพร่ : วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ศวภ.1 พร้อมด้วยส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจติดตามการด าเนินงาน
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2562 โดยเข้าตรวจติดตามฯ จ านวน 
2 โครงการ ได้แก่ 1. "หมู่บ้านชาสมุนไพรเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพ้ืนบ้านล้านนา" บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งแค้ว 
อ.หนอม่วงไข่ จ.แพร่ (ด าเนินการปีที่ 1) โดยได้รับการถอดเทคโนโลยีด้านเกษตร ต้ังแต่กระบวนการปลูก 
แปรรูป และระบบตลาดสู่การรับรองมาตรฐาน GAP ผ่านกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และ 2. "หมู่บ้าน
สมุนไพรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน" บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ (ด าเนินการปีที่ 2) 
โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อด้านเกษตร-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อต่อยอดแผนพัฒนา
ธุรกิจโดยทั้ง 2 โครงการมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับชอบโครงการ

14. กำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในงำนเทศกำลข้ำวหอมมะลิโลก คร้ังที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรม
หลักสูตร พร้อมบรรยำยพิเศษ “เกษตร 4.0” (ศวภ.2) ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ 
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จ านวน 5 หลักสูตร มีดังนี้ 

14.1 หลักสูตรการท ายาหม่องจากข้าว โดยวิทยากรจาก วว. ผู้เข้าอบรมจ านวน 76 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.8

14.2 หลักสูตรการท าน้ ามันนวดตัวจากข้าว โดยวิทยากรจาก วว. ผู้เข้าอบรมจ านวน 100 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.0

14.3 หลักสูตรการท าสบู่ก้อนจากข้าว โดยวิทยากรจาก วว. ผู้เข้าอบรมจ านวน 100 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.95

14.4 หลักสูตรการท าสบู่เหลวจากข้าว โดยวิทยากรจาก วว. ผู้เข้าอบรมจ านวน 100 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.66

14.5 หลักสูตรการท าไอศกรีมจากข้าว โดยวิทยากรจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้เข้าอบรมจ านวน 100 คน จากสภาเกษตรกร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.28
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15. กำรจัดอบรมและเตรียมควำมพร้อมในกำรระงับเหตุฉุกเฉินทำง นิวเคลียร์และรังสีจังหวัดอุดรธำนี 
(ศวภ.2)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ศวภ.2 ร่วมกับ ปส. จัดอบรมและเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทาง นิวเคลียร์และรังสีจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุดรธานี 

16. กำรพัฒนำโคเน้ือล้ำนนำคุณภำพสูงด้วยนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศวภ.2 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบช้ีเป้า ณ ศาลากลาง จ.สกลนคร

17. กำรเพิ่มมูลค่ำกำรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (โค แพะ ไก่เบตง) ด้วย วทน. (ศวภ.1) 

ศวภ.3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพด้านปศุสัตว์ (โค แพะ ไก่เบตง) ใน 3 
จังหวัดชายแดน  มีการให้ความรู้โดยวิทยากรที่เช่ียวชาญในส่วนต้นน้ า (การผลิตปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน) กลางน้ า (การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า) และปลายน้ า (แนวโน้มการตลาดของโค แพะ และ
ไก่เบตง) และทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกลุ่มส าหรับโครงการเพ่ิมมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และไก่เบตง) ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนที่จะ
ด าเนินการในปี 2563

18. กำรใช้ วทน. พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและแปรรูปข้ำวพื้นเมืองภำคใต้ (ศวภ.3)

ศวภ.3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นเมืองในจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง โดย
วิทยากรได้ให้ความรู้เร่ืองการผลิต การแปรรูปรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมืองและการตลาดของข้าว
พ้ืนเมือง ให้เกษตรกรได้แสดงความต้องการพัฒนาข้าวพ้ืนเมืองโดยใช้ วทน. โดยกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสตูล
เกิดแนวคิดอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันร าข้าว และข้อมูลที่ได้จากการประชุมทั้งจังหวัดสตูลและจังหวัดตรังจะ
น ามาพัฒนาโครงการเพ่ือพัฒนาข้าวพ้ืนเมืองของภาคใต้ ในปี 2564

19. กำรยกระดับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กระจูดจังหวัดพัทลุง โดยใช้ วทน. (ศวภ.3)

ศวภ.3 ได้จัดประชุม คณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้มติเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระจูดของพัทลุง     ศวภ.3 ร่วมกับวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนได้ลงพ้ืนที่กลุ่มกระจูดเพื่อเก็บข้อมูลศักยภาพ
ของแต่ละกลุ่ม และจัดประชุมหาแนวทางในการพัฒนากระจูดจังหวัดพัทลุง โดยมีหน่วยงานในพ้ืนที่หลาย
หน่วยเข้าร่วม อาทิ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลพนางตุง เข้าร่วมหารือด้วย 
โดยใช้งบ Otop ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2563 - 2564

20. กำรยกระดับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องแกงจังหวัดสงขลำ โดยใช้ วทน. (ศวภ.3)

ศวภ.3 อยู่ในคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาเครื่องแกงจังหวัดสงขลาของส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมการจัดท าแผนพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเครื่องแกงจังหวัดสงขลา และมติที่ประชุม
คณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. จังหวัดสงขลา มีมติเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงของสงขลา โดยใช้งบ 
Otop ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2563 – 2564  โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มเครื่องแกงในระดับ existing  
และ growth

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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21. กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนดำรำศำสตร์ นิวเคลียร์และรังสี ให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่ภำคใต้
ชำยแดน (เรื่องหลัก ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก)  (ศวภ.3) 

ศวภ.3 ร่วมกับ ปส. และ สดร. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ นิวเคลียร์และรังสี ให้กับ
ครูและนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง 
จังหวัดสงขลา

22. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรน ำนวัตกรรมกำรปลูกพืชปลอดภัยเพื่อใช้เป็นอำหำรกลำงวัน 
ส ำหรับโรงเรียนตำมพระรำชด ำริของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
และโรงเรียนในโครงกำรขยำยผลโรงเรียนอำหำรกลำงวันจังหวัดนครนำยก (ศวภ.4)

เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ศวภ.4 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการเรียนรู้แนวทางเชิงวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร 
มาผนวกกับฐานคิดภูมิปัญญาที่มีอยู่สร้างรูปแบบการจัดการตามแบบของตน และมีการขยายผลการท า
เกษตรปลอดภัยน าไปปฏิบัติที่โรงเรียน เช่น การท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การขยายเช้ือราไตรโคเดอรม์า
และเชื้อราบิวเวอรเ์รีย การท าไคโตซานแดง การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อไล่แมลงศัตรูพืชและปรับปรุงบ ารุง
ดิน ท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยน ามาท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน เพื่อสุขภาพที่ดีของ
คนในชุมชนต่อไป 

23. โครงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์จังหวัดตรำด (ศวภ.4)

ศวภ.3 การบรรยายเรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด โดย สวทช. และ 
การบรรยายกลไกการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดตราดด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล : ด้านเกษตร
อินทรีย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ผู้ขอรับบริการ 68 คน มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 89 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ดังนี้

23.1 สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดตราด 
23.2 คณะท างานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด
23.3 คณะท างานระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด 
23.4 คณะท างานแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และธุรกิจชุมชนจังหวัดตราด
23.5 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด 

24. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำเกษตรปลอดภัยด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ส ำหรับโรงเรียนในโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน จังหวัดนครนำยก” (ศวภ.4)

ศวภ.4 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัด
พราหมณี ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีการบรรยายการแก้ปัญหา ดินเปร้ียว 
ดินเค็ม และดินแข็งโดยปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ การบรรยายการป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี 
1. การใช้สารธรรมชาติ ไล่เเมลงศัตรูพืช 2. การท าปุ๋ยอินทรีย์น้ าสับปะรด และการหมักแคลเซี่ยมจาก
เปลือกไข่ โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 95 และผู้ขอรับบริการจ านวน 192 คน

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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25. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรขับเคล่ือนนวัตกรรมจังหวัดอัจฉริยะ “ระยอง 2020” (ศวภ.4)

ศวภ.4 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี ระยอง 
อ.เมือง จ.ระยอง มีการบรรยาย “โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก (ระยอง
โมเดล)” การบรรยาย “Smart Farming นวัตกรรมยุคใหม่เพื่อการเกษตรไทย” การบรรยาย “แนวทางการใช้
แมลงวันที่เป็นหมันเพื่อควบคุมแมลงวันทอง จังหวัดระยอง” และ การบรรยาย “แนวทางการลดใช้สารเคมีด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 87 และผู้ขอรับบริการจ านวน 80 คน

26. โครงกำรลดกำรใช้สำรเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้ำว (สทน.) (ศวภ.4)

ศวภ.4 ร่วมกับส านักงานจังหวัดนครนายก จัดการประชุมหารือในคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.
ประจ าจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และเชิญหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สังกัด อว. 
ได้แก่ สทน. วว. พว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อน าเสนอโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เสนอเข้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ 2561-2564) จ านวน 8 โครงการ และ 
ห่วงโซ่คุณค่าและโครงการ วท. ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี 2562 โดยในห่วงโซ่ดังกล่าว
มีโครงการต้นทางของ สทน.คือ โครงการการเพ่ิมผลผลิตมะยงชิด/ข้าว ด้วยไคโตซานฉายรังสี โดย สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) น าเสนอในที่ประชุมด้วยและมติที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการร่วม โดย ศวภ.4
และผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือพัฒนาจังหวัดนครนายกหารือร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเจ้าภาพหลักจังหวัดนครนายกน าเสนอโครงการตามความ
ต้องการเป็นโครงการที่มีงบประมาณมากกว่า 1,000,000 บาท และสทน.จึงด าเนินการจัดท าโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ านวน 2 โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการในปี 2563 -2565 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพ่ิม
ผลผลิตข้าว (สทน.)(2.5 ลบ. ) ในแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ปี 63 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และควบคุมรักษามาตรฐานผลไม้ปลอดภัย กิจกรรมหลักการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพ้ืนที่กว้างโดยเทคนิคการ
ใช้แมลงหมันร่วมกับวิธีการอื่น (สทน.)(18ลบ.) ในแผนพัฒนา กจ.ตอ.2 ปี 2563

27. โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนและมีส่วนร่วม 
กิจกรรมหลักกำรจัดท ำระบบติดตำมและเฝ้ำระวังช้ำงภำยในพื้นที่เสี่ยงอ ำเภอสนำมชัยเขตและอ ำเภอท่ำ
ตะเกียบ (ศวภ.4)

ศวภ.3 ศวภ.4 จัดการประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา”ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 มิถุนายน  2561 โดยในการประชุมดังกล่าว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้ขอรับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก้ปัญหา/พัฒนา เร่ืองการป้องกันช้างป่าใน
พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดประชุมเรื่อง การใช้งานระบบเพื่อตัดสินใจแบบองค์รวมและการจัดท าระบบ
ติดตาม/แจ้งเตือนผ่านเครือข่าย IoT เพ่ือแก้ไขปัญหาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และเชิญหน่วยงานภายใต้สังกัด อว. ได้แก่ 
สทอภ.และคลนิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุรนารี เข้าร่วมด าเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจจับแจ้งเตือนเมื่อ
ช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ และจากการประชุมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีข้อสั่งการให้ส านักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อว. ลงพ้ืนที่น าผลงานวิจัยพร้อมใช้ลงพื้นที่ประสบปัญหา ณ อ าเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ศวภ.4 จึงด าเนินการจัดประชุม เรื่อง “การใช้ระบบช่วยติดตามและเฝ้าระวังช้าง
ป่าออกนอกพ้ืนที่ด้วย วทน.” พร้อมทั้งลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางเดินของช้าง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 จากการ
ประชุมดังกล่าว ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ สทอภ. น าเสนอโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม กิจกรรมหลักการจัดท าระบบติดตามและเฝ้า
ระวังช้างภายในพื้นที่เสี่ยงอ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอท่าตะเกียบ (3 ลบ.) ในแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 
2563 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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28. โครงกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปี 2563 กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้ำง
ต้นแบบและเผยแพร่องค์ควำมรู้ระบบประมง ปศุสัตว์อัจฉริยะ และแอพพลิเคชั่นด้ำนกำรจัดกำร ส ำหรับ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (4.5 ลบ.) (ศวภ.4)

ศวภ.4 ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์
มะม่วง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม เพื่อก าหนดแผนงานในการด าเนินงานพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดย ศูนย์เทคโนโลยีไมโคร
อิเล็คทรอนิกส์/Nectec ได้รับงบประมาณในการจัดท าระบบน้ าอัจฉริยะในพื้นที่โครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์
มะม่วง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ด าเนินการจ านวน 2.5 ไร่ เพื่อเป็นสวนตัวอย่างในการ
พัฒนาระบบน้ าอัจฉริยะ ภายใต้การประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.ของ ศวภ.4 
จากโครงการดังกล่าวที่ใช้เทคโนโลยีระบบน้ าอัจฉริยะ และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัด ที่ 3 :  พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปร
รูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจัดท า
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากลกิจกรรมหลัก : พัฒนา
สินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 12,079,000 บาท 
โดยมีหน่วยงานด าเนินงานการได้แก่สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา, ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, ส านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา, ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดฉะเชิงเทรา, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานสภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์
เทคโนโลยีไมโครอิเล็คทรอนิกส์/Nectec/สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลผลิตแปลง
ต้นแบบผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีระบบน้ าอัจฉริยะ จ านวน 33 แห่ง
โดยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็คทรอนิกส์/nectec/สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการใน 
กิจกรรมย่อยที่ 2 : ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบน้ าอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : ส ารวจพ้ืนที่จัดท าระบบเกษตรอัจฉริยะ
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : ติดต้ังและถ่ายทอดความรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะส าหรับผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลระบบเกษตรอัจฉริยะ 

29. โครงกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และ ปุ๋ยอินทรีย์ (ศวภ.4)

ศวภ.4 เสนอบรรจุโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนขนาดเล็กตามความต้องการของประชาชนจังหวัด
ชลบุรี ในแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2561 – 2564 ที่ก าหนดตัวช้ีวัดจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ 
วทน. ในการจัดการขยะชุมชนของ วท. จ านวน 2 แห่ง และ ศวภ.4 ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้ลงพ้ืนที่ร่วมหารือกับผู้บริหารเทศบาลต าบลหมอนนางและเทศบาลต าบลบ่อทอง 
พบว่า เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพที่จะสามารถบริหารจัดการระบบก าจัดขยะชุมชนขนาดเล็กได้และมีบ่อฝั่งกลบ
ขยะเป็นของตนเองอีกทั้งผู้บริหารเทศบาลเล็งเห็นความส าคัญในการจัดการขยะ จึงจัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการบริหารจัดการขยะเพ่ือผลิตเช้ือเพลิง RDF 
จากขยะชุมชนเทศบาลต าบลหมอนนาง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ทต.หมอนนาง และทต.บ่อทอง ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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30. กำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำน วทน. เพื่อกำรบริหำรจัดกำรเกษตร (ศวภ.5 )

30.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเกษตร 4.0” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุมพรพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

1. การบรรยาย “ปัจจุปันและอนาคตของ Smart farm” 
2. การบรรยายและสาธิต “Aqua Series นวัตกรรมฟาร์มสัตว์น้ า” 
3. การบรรยาย “นวัตกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

30.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานอินทรีย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร
3. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซึ่งรูปแบบการด าเนินกิจกรรม จัดอบรมและสาธิตเทคโนโลยี จ านวน 4 หัวข้อ ดังนี้
1. แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์และข้อก าหนดฉลากผลิตภัณฑ์
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. การเพ่ิมคุณภาพหญ้าหวานด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาลาโบล่าที่ผลิตข้ึนเอง
4. การผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพกระชายและหญ้าหวาน

โดยกลุ่มเป้าหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ าสมุนไพรผักและผลไม้
ตามฤดูกาล ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
30.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จ.สิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 
6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างเสริมองค์ความรู้การผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร
2. เกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติให้ได้ผลจริงในแหล่งผลิตของตนเอง
3. เกษตรกรรู้วิธีการที่จะขอการรับรองพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ได้
4. เกษตรกรรู้เรื่องระบบตลาด และ สามารถวิเคราะห์ธุรกิจเบ้ืองต้นได้

ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมเป็นการบรรยายและปฏิบัติ ได้แก่
1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและสากล
2. ธาตุอาหารพืชและฮอร์โมนพืชในเกษตรอินทรีย์
3. ธาตุอาหารพืชและฮอร์โมนพืชในเกษตรอินทรีย์ (ท าปุ๋ยหมัก พด.1)
4. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและสากล
5. การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ มาตรฐานออร์แกนิค ไทยแลนด์
6. การป้องกันและก าจัดโรคพืชในเกษตรอินทรีย์
7. การป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืชในเกษตรอินทรีย์

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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31. กำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำน วทน. เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
(ศวภ.5)

31.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ต้ังแต่วันที่ 8 – 10 
กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลต าบลหนองเสือ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการชยะ โดยใช้เทคโนโลยี  
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้
กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดต่อไป
ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมเป็นการบรรยายและปฏิบัติ ได้แก่

1) เทคโนโลยีอัดพลาสติกก้อน (บรรยาย)
2) เทคโนโลยีเครื่องตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้ายพลาสติก (บรรยาย/ปฏิบัติ)
3) การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร (บรรยาย/ปฏิบัติ)
4) ศึกษาดูงานโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน 

ณ ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5) การอบรมนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าขยะชุมชน (บรรยาย)
6) นวัตกรรมการผลิตถ่านหอม 3 in 1 (ปฏิบัติ)
7) นวัตกรรมการผลิตเจลหอมปรับอากาศ (ปฏิบัติ)
8) แนวทางการแปรรูปขยะเหลือใช้ เพื่อสร้างรายได้ (บรรยาย)

32. กำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำน วทน. เพื่อ ยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน  (ศวภ.5)

32.1 จัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “ตลาดเทคโนโลยีชุมชน” ต้ังแต่วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานด้านเทคโนโลยี การเกษตรยุคใหม่แบบครบวงจร ของหน่วยงานภายใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพ้ืนที่ภาคกลาง โดยแบ่งเป็น 4
โซน ได้แก่
โซนที่ 1 “วิทย์...สร้างคน” แสดงผลงานด้านพัฒนาก าลังคนและสร้างความตระหนักด้าน วทน. เช่น
1. การสร้างความตระหนักด้าน วทน. (อพวช.)
2. โครงการ KidBright (ศอ.สวทช.)
3. โครงการด้านทุนการศึกษาด้าน วทน. (สป.วท.)
โซนที่ 2 “วิทย์...แก้จน” แสดงผลงานเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เช่น
1. เทคโนโลยีระบบโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง (สท.สวทช.)
2. เทคโนโลยีระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) (ศอ.สวทช.)
3. ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเล้ียงทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพด้วยเทคโนโลยี IoT (Aqua 
Series) (ศอ.สวทช.)
4. Drone (UAV) เพื่อการเกษตร (สทอภ.)
5. การพัฒนาสินค้าโอทอป (วศ.)

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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32. กำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำน วทน. เพื่อ ยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน  (ศวภ.5) (ต่อ)

โซนที่ 3 “วิทย์...เสริมแกร่ง” แสดงผลงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น
1. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (สป.วท.)
2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา (สป.วท.)
3. โครงการศูนย์สร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (สนช.)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. (วว.)
โซนที่ 4 “วิทย์...ภูมิภาค” แสดงผลงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพ้ืนที่ภาคกลาง

32.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับ อสวท. ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิก อสวท. สามารถท าหน้าที่ใน
การสนับสนุนส่งเสริมการน า วทน. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย อสวท. ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยมี
รูปแบบการด าเนินกิจกรรมเป็นการเสวนาและบรรยาย ได้แก่

1) เทคโนโลยีเกษตร ในยุค 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
2) การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
3) ตัวอย่างการการน า วทน. ไปใช้และประสบผลส าเร็จในพ้ืนที่ (กล้วยกวน)
4) การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
5) การส่งเสริมการน า วทน. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
6) การน า วทน. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเกษตร
7) จัดแสดงผลงานของ อสวท. ที่ประสบความส าเร็จ

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำคผนวก ค

ภำพกิจกรรม
ศูนย์ประสำนงำน

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
ประจ ำภูมิภำค  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ภำค
ตะวันออก

ศวภ.1 ร่วมกับส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 

กำรบูรณำกำรงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภำคเหนือ 

วันท่ี 17 - 18 มิถุนำยน 2562 

ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้ำ จังหวัดเชียงรำย

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ภำคเหนือตอนบน : ศวภ.1

ศวภ.1 เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร

ทบทวนแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2

(พ.ศ. 2561-2565) 

และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

ของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

วันท่ี 17-20 กันยำยน 2562

ณ โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงรำย 

ศวภ.1 เข้ำร่วมประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดล ำปำง 5 ป ี

(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในวันท่ี 17-20 กันยำยน 2562

ณ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

ศูนย์กำรศึกษำนอกสถำนท่ีตั้ง จังหวัดล ำปำง 
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ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ภำคเหนือตอนบน : ศวภ.1

“โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มผู้ผลิตผ้ำ ทอผ้ำ กลุ่มพัฒนำสตรีและกลุ่มอำชีพจังหวัดเชียงรำย 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 : กำรเพิ่มมูลค่ำกำรผลิตผ้ำให้แก่กลุ่มอำชีพผ้ำทอจังหวัดเชียงรำย 

 ่ด าเนินการโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม

ศวภ.1 เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มมูลค่ำกำรผลิตผ้ำให้แก่
กลุ่มอำชีพผ้ำทอจังหวัดเชียงรำย 

วันที่ 11-12 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท 
โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยร่วมกับ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ

ศวภ.1 ร่วมจัดนิทรรศกำรผลงำนผ้ำทอจำกใยสับปะรด

ภำยใต้โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและยกระดับ

สินค้ำโอทอปด้วย วทน. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ในงำนมหกรรมรวมพลพัฒนำคุณภำพชีวิตคร้ังที่ 1 

ประจ ำปี 2562  
วันที่ 11 – 12 กันยำยน 2562

ณ สวนไม้งำมริมกกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
จังหวัดเชียงรำย

ศวภ.1 ร่วมจัดนิทรรศกำรในงำน Tecno Mart 2019
วันที่ 5-7 กรกฎำคม 2562 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 
อิมแพ็ค เมืองทองธำนี 
“ก้ำวส ำคัญเพื่อกำรขับเคล่ือน วทน. สู่ภูมิภำค” 
จัดแสดงพร้อมเปิดโอกาสช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนา
จากโครงการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอล้านนาด้วยนวัตกรรม
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ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : ศวภ.2

กำรน ำ วทน. สนับสนุนกำรพัฒนำเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) @ ขอนแก่น

ศวภ.2  ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

ประชุมหารือกับส านักงานเทศบาลต าบลศิลา จังหวัดขอนแก่น และส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 

น าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

และได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานมหานครอัจฉริยะจังหวัดขอนแกน่ 

วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยี :

1. ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ 

(Traffy Waste) แพลตฟอร์มบริหารและ

วางแผนจัดเก็บขยะด้วย Artificial 

Intelligence (AI) วิเคราะห์ข้อมูลเส้นทาง 

ประวัติและพฤติกรรมการเก็บขยะ ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะ ประชาชน

และเจ้าหน้าที่สามารถรับการแจ้งเตือนจุด

เก็บขยะ/ขยะล้น

2. ระบบบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy

Fondue) แพลตฟอร์ม Chatbot,Mobile

Application มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการปัญหาเมือง โดยให้

ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบผ่าน

Line Chatbot ซึ่งระบบจะช่วยคัดแยก

ประเภทปัญหาแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

พร้อมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ และ

สามารถติดตามการด าเนินการควำมส ำเร็จ : ส านักงานเทศบาลต าบลศิลา จังหวัดขอนแก่น 

ได้จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ

จัดเก็บขยะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในเขตพ้ืนที่

เทศบาลเมืองศิลา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563
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ภำคใต้

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ภำคใต้ : ศวภ.3

โครงกำรกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ : กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำอัตลักษณ์ ด้วย วทน.

➢ น าอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้แก่ ข้าวพื้นเมือง ส้มแขก ลูกหยี กล้วยหิน 
เห็ดแครง และไก่เบตง มาพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดรูปแบบนวัตกรรมใหม่ 
ช่วยยกระดับคุณภาพและเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์

➢ คัดเลือกชนิดและขยายฐานตลาดสินค้าอัตลักษณ์ภาคใต้ชายแดนยังตลาดใหม่ โดยทดลองตลาดและจัดนิทรรศการ
ในงาน TechnoMart 2019 อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 และงาน World HAPEX 2019 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2562

กำรเพิ่มมูลค่ำกำรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (โค แพะ ไก่เบตง) ด้วย วทน.

➢ ศวภ.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพด้านปศุสัตว์ (โค แพะ ไก่เบตง) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 24 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้
แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

➢ ให้ความรู้โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ส่วนต้นทาง (การผลิตปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน) กลางทาง 
(การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า) และปลายทาง (แนวโน้มการตลาดของโค แพะ และไก่เบตง) เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับโครงการเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และ
ไก่เบตง) ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่จะด าเนินการในปี 2563
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ภำคใต้

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ภำคใต้ : ศวภ.3

กำรใช้ วทน. พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและแปรรูปข้ำวพื้นเมืองภำคใต้

➢ ศวภ.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพืน้เมืองในจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล และวันที่ 9 สิงหาคม 2562
กลุ่มอนุรักษ์การท านาแบบดัง้เดมิ หมู่ 2 ต าบลวังคีรี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

➢ วิทยากรให้ความรู้เรื่องการผลิต การแปรรูปรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑจ์ากข้าวพืน้เมือง และการตลาดของขา้วพื้นเมือง 
เกษตรกรแจ้งความตอ้งการ ในการพัฒนาข้าวพื้นเมืองโดยใช ้วทน. โดยกลุ่มเกษตรกรในจังหวดัสตูลเกิดแนวคิดการ   
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันร าข้าว ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมทั้งจังหวดัสตูลและจงัหวัดตรงัจะน ามาพฒันาโครงการ
เพื่อพัฒนาข้าวพืน้เมืองของภาคใต้ ในปี 2564 ต่อไป

กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนดำรำศำสตร์ นิวเคลียร์และรังสี ให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่ภำคใต้ชำยแดน

ศวภ.3 ร่วมกับ ศปส. (จ.สงขลา) และ สดร. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ นิวเคลียร์และ
รังสี ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน เพื่อกระจาย
โอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งอยู่
ในภูมิภาค เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
อ.เมือง จังหวัดสงขลา



82ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ภำคตะวันออก : ศวภ.4

โครงกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse - Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยหมัก

โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (Refuse - Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยหมัก 
: เทศบาลต าบล หนองใหญ่ บรรจุในแผนพัฒนาภาคตะวันออก 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด าเนินการ  ณ  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

การน า วทน. เข้าไปบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก่อสร้างระบบ
การจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (Refuse – Derived Fuel: RDF) ปุ๋ยหมัก 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองใหญ่
หน่วยงานบูรณาการ : ศวภ.4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปัจจุบัน ระบบการจัดการขยะได้ด าเนินการแล้วเสร็จ มีปริมาณขยะเข้ามา จ านวน 19.72 ตัน/วัน 
ระบบใช้งานได้ดี ท าให้ไม่มีขยะตกค้างเหมือนที่ผ่านมา เป็นที่พอใจของประชาชนในพ้ืนที่
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ภำคใต้

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ภำคกลำง : ศวภ.5

กำรน ำ วทน. พันฒนำในพื้นที่ซับจ ำปำ จังหวัดลพบุรี 

ศวภ. 5 บูรณาการงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อบต. ซับจ าปา
ในการวางแผน วิเคราะห์ ในการน า วทน. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ซับจ าปา ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. การยืนต้นตายของป่าจ าปีสิรินธร
2. พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ซับจ าปา
3. การพัฒนาเครื่องป้ันดินเผาสมัยทรารวดี
4. การพัฒนาบล็อกประสาน
5. การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนและวิถีเกษตรอินทรีย์

ศวภ.5 ประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด อว. ได้แก่ วศ. วว. 
อพ. สทอภ. และ สสน. ในการน า วทน. มาพัฒนา แก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ซับจ าปา จังหวัดลพบุรี ดังนี้
1. การพัฒนาเครื่องป้ันดินเผา โดย วศ.
2. การพัฒนาบล็อกประสาน โดย วว.
3. การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดย อพ.
4. เทคโนโลยีของภาพถ่ายดาวเทียม โดย สทอภ.
5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดย ผู้แทน สสน.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด 
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ศวภ.5 จัดประชุมคณะท างานพัฒนา
จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ประจ าจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานรวมถึงแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วย วทน. 
ในพื้นที่ซับจ าปา รวมถึงประเด็นความต้องการของจังหวัดลพบุรีที่
สามารถน า วทน. ไปช่วยพัฒนาสนับสนุนและแก้ไขปัญหา
ที่ประชุมมีมติ – หน่วยงานในจังหวัดลพบุรีบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
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ภำคใต้

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ภำคกลำง : ศวภ.5

กำรน ำ วทน. พันฒนำในพื้นที่ซับจ ำปำ จังหวัดลพบุรี (ต่อ) 

เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
ศวภ.5 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. สู่ชุมชนซับจ าปา”
โดยเชิญบุคลากรจาก วศ. มาเป็นวิทยากรในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีหัวข้อการอบรมดังนี้

1. บรรยาย : ความเป็นมา และการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตบล็อกประสาน วว.
2. ภาคปฏิบัติ : ฝึกการผลิตบล็อกประสาน
3. บรรยาย : ปัญหาจากการผลิตบล็อกประสาน และการแก้ไข
4. บรรยาย : ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน

ในระบบผนังรับแรง
5. บรรยาย : การทดสอบวัสดุและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
6. ภาคปฏิบัติ : ฝึกการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน



คณะผู้จัดท ำ
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จัดท ำโดย 

ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2333 3948
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ที่ปรึกษำ 

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ผู้จัดท ำ 

น.ส.นุชนารถ โฉลกคงถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

น.ส.มัชฌิมา นันทรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลกำรด ำเนินงำน  
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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