โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค
ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การประชุมรับฟังผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค
ที่เชื่อมโยงกับภารกิจและผลการดาเนินงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
วันที่ 15-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หลักการและเหตุผล: การเชื่อมโยงกลไก และแผนด้าน ววน.
กับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับที่ 2
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน....

แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงของชาติ

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้าน...

แผนปฏิบัติราชการ
(ราย 5 ปี และรายปี)

แผนบูรณาการพัฒนาเชิงพืน้ ที่

แผนด้าน ววน.

แผนพัฒนาภาค

โปรแกรม
(Program)
แพลตฟอร์ม
(Platform)

วิจัยและ
นวัตกรรม

โปรแกรมย่อย
(Sub-program)

แผนอื่นๆ

ขับเคลื่อน
พัฒนาพื้นที่

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนา
พื้นที่
เศรษฐกิจ /
เมือง

การบูรณาการ และ
ระดมสรรพกาลัง
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
• ประสานความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงาน
• เชื่อมโยงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
• ใช้ศักยภาพ สอดคล้อง สนับสนุนซึ่ง
กันและกัน
• มีประสิทธิภาพ ไม่ซาซ้อน แต่
เสริมสร้าง ต่อยอด
• ตอบโจทย์ แก้ไขปัญหา เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2

การเชื่อมโยงแผน ววน. เชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพั ฒนาภาค

ห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

แผน ววน./ววน.เชิงพื้ นที่


Problem +
Need
กรอบ/โจทย์
วิจยั
ประสานและ
เชื่อมโยง
ผลการวิจัย
แผนงาน/
โครงการวิจัย

แผนปฏิรูปประเทศด้าน....

• พัฒนาโครงสร้าง • พัฒนาการผลิต/ • ขยายตลาด/
พื้นฐาน
สร้างการรับรู้
แปรรูป/บริการ
• ยกระดับปัจจัย • ยกระดับคุณภาพ/ • เสริมช่องทาง
การผลิต
การเข้าถึง
มาตรฐาน
• สารวจ ค้นคว้า • สร้างมูลค่าเพิ่ม/ • กระจาย/ส่งมอบ
วิจัยและพัฒนา
ผลผลิต/บริการ
เสริมนวัตกรรม

การส่งเสริม
การวิจัย

ขีดความสามารถการวิจัย และความร่วมมือ
(Capability + Collaboration)

แผนพัฒนา
จังหวัด

นาไปใช้

 Baseline Data + Knowledge +
Knowhow + Technology + Innovation
ขยายผล

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

แผนงาน/
โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ และประเด็นในพื้นที่
(Potential + Pain Point)
3

เชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนปฏิรูปประเทศด้าน....

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพั ฒนาภาค

แผนด้าน ววน. (เชิงพื้ นที่)

โครงการวิจัย
• ข้อมูลพื้นฐาน (baseline data)
• องค์ความรู้ (knowledge)
• รูปแบบ/แนวทาง (know-how)
• กรรมวิธ/ี เทคนิค (Technology)
• นวัตกรรม (Innovation)

สารวจ ค้นคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ สร้างสรรค์

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
• เผยแพร่/อบรม/ถ่ายทอด
• ให้คาปรึกษา/เป็นพี่เลี้ยง
• นาร่อง/ทดลองใช้/ประยุกต์
• อนุญาตให้นาไปใช้

แนวทางเชื่อมโยง
• ประเมิน/คัดกรอง
• การสื่อสารงานวิจัย
• ส่งต่อ/ยืนยัน/บรรจุแผน
ข้อพิจารณา
• ความพร้อม TRL, SRL
• ความเป็นไปได้
• ความคุ้มค่า

โครงการพัฒนาพื้นที่
• เกษตรกรรม
• อุตสาหกรรม
• พาณิชยกรรมและการค้าชายแดน
• บริการและการท่องเที่ยว
• เมืองและเขตเศรษฐกิจ
• สังคมและคุณภาพชีวิต
• สิ่งแวดล้อม

ดาเนินการ ส่งเสริม ยกระดับ ขยายผล
4

การวิเคราะห์แผน ววน.กับแผนพัฒนาภาคเพื่อจัดทาโครงการที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาภาค
วิเคราะห์ประเด็น
ที่มีความต่อเนื่อง

แผนพัฒนาภาค
พ.ศ.2560-2565

แผน ววน.
พ.ศ.2563-2565

วิเคราะห์ผลงานด้าน
ววน.


วิเคราะห์ความทับซ้อน
และเชื่อมโยง

ร่างแผนพัฒนาภาค
พ.ศ.2566-2570

ประเด็น
การพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องกับ
ววน. โดยตรง

ร่าง แผน ววน.
พ.ศ.2566-2570

ประเด็น
การพัฒนา
ที่อาศัย ววน.
สนับสนุน

มีผลงานด้าน
ววน. พร้อมใช้
(Ready to
Apply)

ไม่มีผลงาน
ด้าน ววน. /
ช่องว่างความรู้
(Gaps)



โครงการ
พัฒนาภาค
ที่ใช้ ววน.
เป็นฐาน
โครงการ ววน.
ที่สอดคล้อง
ประเด็น
พัฒนาภาค

1. ชี้แจงแนวคิดร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570

การประชุมรับฟังผลการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค
ที่เชื่อมโยงกับภารกิจและผลการดาเนินงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรมZoom

สรุปแนวคิดการออกแบบร่างกรอบแผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
Plan

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และหมุดหมายการพัฒนา
Potential
Pain Point
Performance
ข้อมูลบ่งชี้
สถานการณ์ที่กระทบการพัฒนา
ความต้องการของพื้นที่
ผลการดาเนินงานของแผนภาค
ประเด็นการพัฒนาภาค
ข้อมูลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพใน สภาวะปัจจุบัน และคาดการณ์
ประเด็นความต้องการในพื้นที่ ซึ่ง การดาเนินงานที่ผ่านมา ผลสาเร็จ ปักหมุดประเด็นพัฒนาตามหมุด
อดีตจนใกล้ถึงปัจจุบันที่สะท้อน การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อทิศ
มาจากการระดมความเห็นร่าง
หรือความก้าวหน้าในระยะที่ผ่าน หมายในกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ศักยภาพ และสภาพปัญหา
ทางการพัฒนาระดับภาค
กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับ 13
มา ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 13 และลาดับความสาคัญ
Strategic Direction Framework
บทบาทของภาค

ทิศทางการพัฒนาภาค

แนวทางการพัฒนา

เป้าหมายรวม
แผนงาน โครงการสาคัญ

Value-Chain
ต้นทาง
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-สิ่งสนับสนุน
• ยกระดับปัจจัยการผลิต และกาลังคน
• สารวจ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา
ความพร้อม/ความเพียงพอ

กลางทาง
• พัฒนาการผลิต/แปรรูป/ยกระดับบริการ
• เสริมสร้างคุณภาพ-มาตรฐาน/เติมคุณค่า
• สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม/เสริมนวัตกรรม
ขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพ

ปลายทาง
• ขยายตลาด-การรับรู้/เชื่อมโยงการพัฒนา
• เสริมช่องทางการเข้าถึงผลผลิต/บริการ
• กระจาย-ส่งมอบผลผลิต/บริการ
ประสิทธิผล/ความเสมอภาค

สรุปหลักการสาคัญในการจัดทาร่างกรอบแผนพัฒนาภาค

Plan * [ (Potential * Performance) + Pain Point ]
Plan

Potential

เชื่อมโยงกับแผนระดับที่อยู่เหนือขึ้นไป
ในเชิงประเด็น ทั้งทิศทางและแนวทางการพัฒนา

นาความท้าทาย และศักยภาพที่มีอยู่ของพื้นที่มาใช้
ต่อยอด ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนา

Performance

Pain Point

ให้ความสาคัญกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และ
มุ่งต่อไปข้างหน้าสู่เป้าที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นต่อเนื่อง

คานึงถึงการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสาคัญให้ตรงจุด

สรุป Strategic Direction
ในร่างกรอบแผนพัฒนาภาค

2. นาเสนอผลการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยง
กับแผน ววน.

การประชุมรับฟังผลการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค
ที่เชื่อมโยงกับภารกิจและผลการดาเนินงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรมZoom

การพั ฒนาเศรษฐกิจไทยให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่ ม
ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐาน
ราก และพึ่ งพาตนเองได้ยั่งยืน
พร้อมสู่อนาคต

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566-2570

แพลตฟอร์มที่

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน.
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

1

F1.1
1.1 1.3
F1.5
F1.3
F1.4
F1.6
F1.2
1.2 1.5
1.4

1

P.6a
P.4
P.3
P.6b
P.2 P.1P.5

การพั ฒนากาลังคน
ยกระดับสถาบันความรู้
และระบบนิเวศด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

การยกระดับให้สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีการพั ฒนา
อย่างยั่งยืน สามารถแก้ปญ
ั หา
ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

การพั ฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ อ
สร้างโอกาสใหม่และความพร้อม
ของประเทศในอนาคต
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3

2

3

2.1
F2.2
F2.1
2.4
2.72.5
2.2 2.6
2.3

P.9a
P.9b

P.8
P.7

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่ อตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม

3.2

3.1 3.3
F3.1

P.10c
P.11

P.10b P.12
P.10a

การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน พร้อมทั้ง
ยกระดับการพึ่ งพาตนเองใน
ระดับประเทศ

การพั ฒนากาลังคน
สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อนการพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

4.1

4
4.4

F4.1

4.2

4.3

4

P.14
P.13
P.17
P.15
P.16

การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่ อการพั ฒนาเชิงพื้ นที่และ
ลดความเหลื่อมล้า

1

ยุทธศาสตร์ที่

แผนงาน
P.1

ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566-2570

P.2

1

P.3

2

P.4

3

P.5

4

P.6

P.7

5

6a

โปรแกรม

แพลตฟอร์มที่

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน.
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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1

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566-2570

2

3

4

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

P.16

P.17

P.18

P.19

P.20

P.21

P.22

P.23

10b

10b

10b

10b

4

10a

10a

11

8

17

3

9a

15

9a

7

7

6b

5

10a

6a

1

16

6b

10c

12

10b

17

9a

9b

12

2

11
13

16

16

14

แพลตฟอร์มที่

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน.
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

1

2

3

4

P.24

P.25

N

NE

กรอบแผนพั ฒนาภาคเหนือ

C

E

S

SB

แนวทางการพั ฒนา
P17

P14

P13

P13

P11

P8

P5

N1

พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคเหนื อ Creative
LANNA ในพื้ นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพู น ลาปาง

P4

P2

P1

N2

พั ฒนาการผลิ ต ตามระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น เชื่ อ มโยงสู่
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง

P11

P10

P3

N3

พั ฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

P12

P7

P6

N4

เสริมศักยภาพของเมืองและพื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน
เพื่ อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย

N5

พั ฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่ อแก้ไขปัญหาความยากจน
พั ฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging)
และพั ฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

N6

อนุรักษ์ และฟื้ นฟู ป่าต้นน้าพั ฒนาระบบบริหารจัดการน้าที่มีความ
สมดุ ล ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม
เมือง

P14

P11

P16

P9

P15

N

NE กรอบแผนพั ฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

C

E

S

SB

แนวทางการพั ฒนา
P4

P17

P19

P14

P13

P12

P10

P2

P1

NE1

พั ฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพื่ อต่อยอดไปสู่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ

P16

P15

NE2

บริหารจัดการน้าให้เพี ยงพอเพื่ อรองรับการพั ฒนา

P11

P8

NE3

พั ฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่ มาตรฐานสากลเพื่ อสร้างเศรษฐกิจ
ในชุมชน

P7

P6

P5

NE4

พั ฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิ เศษและเมืองชายแดน รวมทัง
้ พื้ นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้ นที่เศรษฐกิจหลักของภาค

P17

P13

P3

NE5

พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนให้ ไ ด้
มาตรฐาน

P11

P10

P9

NE6

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจน
ให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่ อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

N
P8

NE
P7

P6

C
P5

P23

P17

กรอบแผนพั ฒนาภาคกลาง

E

S

SB

แนวทางการพั ฒนา

P21

P20

P19

P11

P4

P3

P2

P1

C1

พั ฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมขัน
้ สูงที่
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพั ฒนาขึ้นเอง

P5

P2

C2

พั ฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และ
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ

P17

P3

C3

พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนให้ เ ข้ า สู่
ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ

P10

P1

C4

พั ฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

P18

P9

C5

พั ฒนาการผลิตกาลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต

P22

P14

P21

P13

P12

P6

C6

พั ฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทัง
้
พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคกลาง-ตะวั น ตก ให้ เ อื้ อ ต่ อ การ
พั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

P16

P15

C7

ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

N
P8

NE

C

E

กรอบแผนพั ฒนาภาคตะวันออก

S

SB

แนวทางการพั ฒนา

P23

P22

P21

P20

P19

P18

P11

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

E1

พั ฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและเป็นกาลังหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยัง
่ ยืน

P4

P2

P1

E2

พั ฒนาการเกษตรคุณภาพและผลตอบแทนสูง เชื่อมโยงสู่การผลิตอาหาร
ปลอดภัย การผลิตพลังงานทดแทน และพื ชสมุนไพรทางการแพทย์

P14

P17

P3

E3

รักษาและยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพในแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางเลือก รวมทั้งการพั ฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เน้นคุณค่า อัต
ลักษณ์ ความยัง
่ ยืน และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย

P13

P12

P11

P10

P9

E4

พั ฒนาเมืองและพื้ นที่ชนบทให้มีความทันสมัยและน่าอยู่ พร้อมทัง
้ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย

P13

P8

P7

P6

P5

E5

รักษาและยกระดับพื้ นที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศกัมพู ชา ให้มีมูลค่าสูง มี
ความมัน
่ คง และเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่ อนบ้าน

E6

เสริ ม สร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม และการเพิ่ ม ประสิ ทธิภาพการรับมือภัยพิ บัติทางธรรมชาติ
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

P16

P15

N

NE

C

E

S

กรอบแผนพั ฒนาภาคใต้

SB

แนวทางการพั ฒนา

P14

P13

P12

P11

P5

P3

S1

พั ฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้าน
การท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง

P4

P2

P1

S2

พั ฒนาและยกระดั บ อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรด้ ว ย
นวัตกรรมเพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่ ม

P8

P6

P2

S3

พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการแปรรู ป เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
สินค้าเกษตรหลักของภาค

P16

P15

S4

อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่ อเป็นฐานการพั ฒนาที่ยง
ั่ ยืน

S5

พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนและด่ า นชายแดนให้ เ อื้ อ ต่ อ
การค้าการลงทุน

S6

พั ฒนาพื้ นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่ อ เป็น พื้ นที่เศรษฐกิจใหม่
และสามารถเชื่ อ มโยงการค้ า การลงทุ น กั บ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
พิ เศษภาคตะวันออก และกลุ่มประเทศ BIMSTEC

P13

P11

P8

P6

P10

P9

P7

P6

P23

P19

P17

N

NE

C

E

S

SB กรอบแผนพั ฒนาภาคใต้ชายแดน
แนวทางการพั ฒนา

P11

P13

P8

P2

SB1

พั ฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปเพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่ มให้กับ
สินค้าเกษตรหลักของภาค

P11

P8

P6

P5

P4

P1

SB2

พั ฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้าเมืองท่องเที่ยว
และจุ ด เชื่ อ มโยงกั บ พื้ นที่ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศเพื่ อนบ้ า นและ
อาเซี ย นตอนใต้ แ ละพั ฒนาเมื อ งยะลาศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ของ
ภาคใต้ชายแดน

P17

P14

P12

P11

P10

P9

SB3

ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต รายได้ การศึ ก ษา สมรรถนะแรงงาน และ
สาธารณสุข เพื่ อวิถีชีวิตที่ยง
ั่ ยืนและสันติสุข

SB4

อนุรักษ์และฟื้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ อเป็นฐานการ
ผลิตของภาคและการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่ อลดความเสี่ ยง
จากภัยธรรมชาติ

P16

P15

สรุปความเชื่อมโยง

แผนภาค พ.ศ. 2566-2570

การเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาภาค กับ Key Issue ที่สอดคล้องกับภารกิจ ววน.

Q&A
Questions

And

Answers

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

https://cutt.ly/NTaPuzv

https://cutt.ly/ATaOANB

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เอกสารประกอบ
https://cutt.ly/ITaOCTi
ภาคกลาง

https://cutt.ly/qTaO4Dn

https://cutt.ly/oTaPjby
ภาคใต้ชายแดน

https://cutt.ly/STaPnUp

การวิเคราะห์ความต่อเนื่องของประเด็นการพัฒนาในกรอบแผนพัฒนา

ภาคเหนือ

แผนภาค (เหนือ)
N1 พัฒนาสูก่ ารเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ลาพูน ลาปาง
N1-(1) พัฒนา Creative Ecosystem
N1-(2) พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระยะแรกมุ่งให้ความสาคัญกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น Creative Original ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปะต้นฉบับเชิง
สร้างสรรค์ ได้แก่
(1) กลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม
(2) กลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี
(3) กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์
(4) กลุ่ม Digital Content
N1-(3) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้

Key Issue ที่สอดคล้องกับภารกิจ ววน.
(ประเด็นสาคัญจาก PMU และ แผน ววน.ใหม่)

ผลการดาเนินงานด้าน ววน.
ที่พร้อมนาไปขยายผล (Performance)

P8 (S1) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDES) เพื่อยกระดับรายได้ ความสามารถใน
การแข่งขัน และการพึ่งพาตนเองของประเทศ
F7. (S1P8) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่
P11 (S2) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า
F9 (S2P11) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า โดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการ
เข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
N17 (S2P11) ยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่าสาหรับเกษตรกร
ยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
P5 (S1) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้ง
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพึ่งพาตนเอง
N8 (S1P5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีหลักและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
N9 (S1P5) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน
P13 (S2) พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
N20 (S2P13) พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
N21 (S2P13) พัฒนาเมืองชายแดน
N22 (S2P13) พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้
P17 (S2) พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริม
คุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็น
อารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง

1. เทคโนโลยี IOT/Application สาหรับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. เทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงานชีวมวลในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มอุตสาหกรรม
3. นวัตกรรม/เทคโนโลยีพร้อมใช้ช่วยสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากด้านพลังงาน
4. การบริหารจัดการน้าในกลุ่มระเบียบเศรษฐกิจ และในเขตภูมิภาค เช่น เขื่อน
แหล่งกักเก็บน้า
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
6. การยกระดับการขนส่งนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ทาง
น้าวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์
7. นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจชุมชน (MSMEs Management Innovation)
เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8. นวัตกรรมการบริการเชิงสร้างสรรค์ (Service Process Innovation
Application)
9. นวัตกรรมการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์
โดยชุมชน (Eco-system and Infrastructure Innovation)
10. นวัตกรรมการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรท้องถิ่น (Local
Resource Innovation) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(Creative CBT
,Gastronomy Tourism ,Health Tourism, Low Carbon)
11. เครื่องมือการประเมินความสุขมวลรวม (Gross National Happiness: GNH)
จากการดาเนินการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
12. นวัตกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนบนฐานการพัฒนาชุมชนให้มีทักษะความ
เป็นผู้นา (Leadership) ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
PMUC
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
2. นวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์จากชีวมวล
3. ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสารสกัดจากพืชสมุนไพรผลไม้และสาหร่าย
4. แพลตฟอร์ม/โมเดลธุรกิจของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและจากขยะพลาสติก
5. แพลตฟอร์มข้อมูลด้านปัญญาประดิษฐ์สาหรับโรคอุบัติใหม่
6. แพลตฟอร์มข้อมูลด้านปัญญาประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ

N32 (S2P17) วิจัยและวิชาการของวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
N33 (S2P17) วิจัยพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
N34 (S2P17) วิจัยและพัฒนามนุษย์กับความสัมพันธ์ทางสังคมและเทคโนโลยี
N35 (S2P17) วิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม

แผนภาค (เหนือ)
N2 พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง
N2-(1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย
N2-(2) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิ
ปัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต Food Valley
N2-(3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าใน
พืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนล่าง

ผลการดาเนินงานด้าน ววน.
ที่พร้อมนาไปขยายผล (Performance)

Key Issue ที่สอดคล้องกับภารกิจ ววน.
(ประเด็นสาคัญจาก PMU และ แผน ววน.ใหม่)
P1 P2 P4 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้านเกษตร
และอาหาร ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความ
ยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศละเพิ่มรายได้ของประเทศ
F1. (S1P1) พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการยกระดับเป็นศูนย์กลางด้าน
วัคซีนในระดับอาเซียน
F2. (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal
Products, ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
F3. (S1P2) ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional
Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
ส่งออกชั้นนาของโลก
F4. (S1P2) เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็น
ผู้นาของโลกโดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
N1 (S1P1) สร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยา
เพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยาสูง
N2 (S1P1) พัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และ ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์
เศรษฐกิจหลักของประเทศ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
N4 (S1P4) ใช้นวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จากโมเดล หมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอน
ต่า
N5 (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักการออกแบบ
หมุนเวียน (circular design) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (resource
efficiency) และลดการใช้ทรัพยากรใหม่
N6 (S1P4) สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุและเคมีชีวภาพ) จากการ
เปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภค
N7 (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตทางพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี IOT/Application สาหรับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต
เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงขยะของเหลือ Biomass
สาหรับพลังงานและสารชีวภัณฑ์
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงานชีวมวลในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และทางพันธุกรรม สาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
เพื่อเพิ่มสารสาคัญและผลผลิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเครื่องมือสาหรับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร
นวัตกรรม/เทคโนโลยีพร้อมใช้ช่วยสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากด้านพลังงาน
นวัตกรรมในกระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต
นวัตกรรมในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการรักษาคุณภาพและยืดอายุ
ผลผลิต
นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มการผลิตสมุนไพร และปรับปรุงระบบ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่ดีด้วยสมุนไพร เช่น ชาเมี้ยง แผ่นบรรเทาอาการปวด
เจลแก้ปวด แก้ง่วง ผลิตภัณฑ์บารุงผิว ยาสีฟัน
การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตทางพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

14.
PMUC
1. ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสารสกัดจากพืชสมุนไพรผลไม้และสาหร่าย
2. นวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์จากชีวมวล
3. การแปรรูปอาหารและสารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่จากผลผลิตทางการเกษตร
4. นวัตกรรมการผลิตอาหารทางเลือกจากแมลง
5. แพลตฟอร์ม/โมเดลธุรกิจของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและจากขยะพลาสติก
6. การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรของพืชเศรษฐกิจ

แผนภาค (เหนือ)
N3 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปญ
ั ญาและ
วัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่
(1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถชี ีวิต
(2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE)
(4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ
N3-(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน
N3-(2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว

ผลการดาเนินงานด้าน ววน.
ที่พร้อมนาไปขยายผล (Performance)

Key Issue ที่สอดคล้องกับภารกิจ ววน.
(ประเด็นสาคัญจาก PMU และ แผน ววน.ใหม่)
P3 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการท่องเที่ยวให้
เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
F5. (S1P3) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ
P10 (S2) ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
N14 (S2P10) พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
N15 (S2P10) พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ
และภัยสุขภาพ
N16 (S2P10) พัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
P11 (S2) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้า
F9 (S2P11) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า โดยการเพิ่มโอกาส
และลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ การเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศกั ยภาพใน
การแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
N17 (S2P11) ยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ที่ครบห่วงโซ่
คุณค่าสาหรับเกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นวัตกรรมการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรท้องถิ่น (Local
Resource Innovation) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(Creative CBT ,Gastronomy Tourism ,Health Tourism, Low Carbon)
นวัตกรรมการบริการเชิงสร้างสรรค์ (Service Process Innovation
Application)
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจชุมชน (MSMEs Management Innovation)
เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นวัตกรรมการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการเชิง
สร้างสรรค์โดยชุมชน (Eco-system and Infrastructure Innovation)
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์
การยกระดับการขนส่งนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว วิถี
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
นวัตกรรมการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรท้องถิ่น (Local
Resource Innovation) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

PMUC
1. แพลตฟอร์มข้อมูลด้านปัญญาประดิษฐ์สาหรับโรคอุบัติใหม่
2. แพลตฟอร์มข้อมูลด้านปัญญาประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ
3. การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

แผนภาค (เหนือ)
N4 เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อ
การอยู่อาศัย
N4-(1) วางผังเมืองทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองชายแดน
N4-(2) สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาค

ผลการดาเนินงานด้าน ววน.
ที่พร้อมนาไปขยายผล (Performance)

Key Issue ที่สอดคล้องกับภารกิจ ววน.
(ประเด็นสาคัญจาก PMU และ แผน ววน.ใหม่)
P13 (S2) พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
N20 (S2P13) พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
N21 (S2P13) พัฒนาเมืองชายแดน
N22 (S2P13) พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้
P6 (S1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล
แข่งขันได้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
N10 (S1P6) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล
N11 (S1P6) พัฒนาโครงข่ายระบบรางที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของประเทศ
P7 (S1) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ รองรับการขยายตัว
ด้านการคมนาคมขนส่งของอาเซียนและพึ่งตนเองได้
F6. (S1P7) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน
P12 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบสาหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
N18 (S2P12) พัฒนาสังคมคุณธรรม
N19 (S2P12) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปั ญหาคอร์รปั ชั่น
P14 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ โดยใช้การวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
N23 (S2P14) สังคมไทยไร้ความรุนแรง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
N24 (S2P14) ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นวัตกรรม/เทคโนโลยีพร้อมใช้ช่วยสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากด้านพลังงาน
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงานชีวมวลในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงขยะของเหลือ Biomass
สาหรับพลังงานและสารชีวภัณฑ์
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจชุมชน (MSMEs Management Innovation)
เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เครื่องมือการประเมินความสุขมวลรวม (Gross National Happiness: GNH)
จากการดาเนินการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นวัตกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนบนฐานการพัฒนาชุมชนให้มีทักษะความ
เป็นผู้นา (Leadership) ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรท้องถิ่น (Local
Resource Innovation) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
นวัตกรรมการบริการเชิงสร้างสรรค์ (Service Process Innovation)
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจชุมชน (MSMEs Management Innovation)
เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นวัตกรรมการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการเชิง
สร้างสรรค์โดยชุมชน (Eco-system and Infrastructure Innovation)
การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตทางพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

11.
PMUC
1. นวัตกรรมต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ
เพื่อต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
2. รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ สถานีชาร์จไฟฟ้า สถานีทดสอบและบริการ
ซ่อมบารุง แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริหารกลุ่มรถ และการพัฒนาบุคลากรด้าน
ยานยนต์ไฟฟ้า
3. นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อม IoT ต้นแบบ

แผนภาค (เหนือ)
N5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
(Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
N5-(1) แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
N5-(2) พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
N5-(3) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

ผลการดาเนินงานด้าน ววน.
ที่พร้อมนาไปขยายผล (Performance)

Key Issue ที่สอดคล้องกับภารกิจ ววน.
(ประเด็นสาคัญจาก PMU และ แผน ววน.ใหม่)
P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
F8. (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย
N13 (S2P9) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและสังคมเพื่อรองรับการอยู่ร่วมกันของ
คนทุกช่วงวัย
P11 (S2) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า
F9 (S2P11) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า โดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่าง
ของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
N17 (S2P11) ยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่าสาหรับ
เกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
P14 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ โดยใช้การวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
N23 (S2P14) สังคมไทยไร้ความรุนแรง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
N24 (S2P14) ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะ

1.
2.
3.
4.
5.

นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจชุมชน (MSMEs Management
Innovation) เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เครื่องมือการประเมินความสุขมวลรวม (Gross National
Happiness: GNH) จากการดาเนินการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นวัตกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนบนฐานการพัฒนาชุมชนให้มี
ทักษะความเป็นผู้นา (Leadership) ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจชุมชน (MSMEs Management
Innovation) เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นวัตกรรม/เทคโนโลยีพร้อมใช้ช่วยสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากด้าน
พลังงาน

PMUC
1. แพลตฟอร์มข้อมูลด้านปัญญาประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ

แผนภาค (เหนือ)
N6 อนุรักษ์และฟืน้ ฟูป่าต้นน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าที่มี
ความสมดุล ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง
N6-(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้า
N6-(2) พัฒนาการบริหารจัดการน้า ในลักษณะนิเวศลุ่มน้า
เพื่ออุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ทางน้า การเกษตร
กรรม และการอุตสาหกรรม
N6-(3) แก้ไขปัญหาหมอกควัน
N6-(4) ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

Key Issue ที่สอดคล้องกับภารกิจ ววน.
(ประเด็นสาคัญจาก PMU และ แผน ววน.ใหม่)

ผลการดาเนินงานด้าน ววน.
ที่พร้อมนาไปขยายผล (Performance)

P15 (S2) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
1. การบริหารจัดการน้าในกลุ่มระเบียบเศรษฐกิจ และในเขตภูมิภาค เช่น
มุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่า
เขือ่ น แหล่งกักเก็บน้า ฯลฯ
N25 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศน์เกษตร
(น้า ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่า
N26 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงิน รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคม
คาร์บอนต่า
N27 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศน์และมลพิษในภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่า
N28 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศน์และมลพิษและการยกระดับการ
ใช้ทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้เพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนและ
พื้นที่ในภาคเมืองและชุมชน รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่า
N29 (S2P15) พัฒนาต้นแบบและส่งเสริมการขยายเครือข่ายอาสาสมัครที่ใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น
P16 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์
การวิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม
N30 (S2P16) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในชนบท
และพื้นที่การเกษตร จากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
N31 (S2P16)พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในเมืองและ
พื้นที่อุตสหกรรม จากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

https://bit.ly/2Yz2Hkn
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (แผนภาค)
ภาคเหนือ
N1 พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปางนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง

โครงการตามแผน ววน. ปี 2563-ปี2564 (แผนปี พ.ศ.2563-2565)
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N2 พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง
N3 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ (3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) และ (4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ

⚫ ⚫

N4 เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย

⚫

N5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

⚫

N6 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าที่มีความสมดุล ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
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⚫
⚫
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⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
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⚫

⚫

https://bit.ly/2Yz2Hkn

ข้อมูลโครงการ ววน.
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https://bit.ly/2YFNePK

แผนที่โครงการ ววน.
ตามจังหวัดเป้าหมาย
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