หน่วยบริหาร
และจัดการทุน
ด้านการพั ฒนา
ระดับพื้ นที่
(บพท.)
วัตถุประสงค
การจัดตั้ง
หนวย บพท.*

ก า ร จั ด ส ร ร ทุ น วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า เ ชิ ง พื้ น ที่
การพั ฒ นาชุ ม ชน หรื อ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ให้ ป ระชาชน
มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ดี ขึ้ น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละยกระดั บ
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า ย ใ ห ม่
ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจสังคมในระดับพื้ นที่

*ที่มา : หมวดที่ 1 ขอ 5 ขอบังคับคณะกรรมการอํานวยการ สอวช. วาดวยหนวยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562

การพั ฒนากําลังคน
และสถาบันความรู้
P.1 สรางระบบผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ
P.2 การพัฒนากําลังคนระดับสูง
รองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐ
เปนฐานขับเคลื่อนประเทศ
ในอนาคต
P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา
และการวิจัยพื้นฐานที่
ประเทศไทยมีศักยภาพ
P.6 พัฒนาโครงสรางพื้นที่
ทางการวิจัยที่สําคัญ

1

2
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ อววน.
พ.ศ.2563 - 2570
4 platforms,
16 Programs

4

การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่ อการพั ฒนาเชิงพื้ นที่และลดความเหลื่อมลํ้า
P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนวัฒนธรรม
P.14 ขจัดความยากจนแบบเสร็จและแมนยํ้า
P.15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

ขอบเขต
การดําเนินงาน

3

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม
เพื่ อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม
P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร
สิ่งแวดลอม และการเกษตร
P.8 สังคมสูงวัย
P.9 สังคมคุณภาพและ
ความมั่นคง
การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่ อเพิ่ ม
ชีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
P.10 ยกระดับความสามารถ
การแขงขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ
P.11 สรางและยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
พัฒนาระบบนิเวศวัฒนธรรม
และพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรม
P.12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ
และบริการ

จากนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ.
2563 - 2570 หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ เปนหนวยงานฯ
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการใหเกิดการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยและเปาหมาย
การพัฒนาประเทศตามแพลตฟอรมที่ 4 จึงไดกําหนดขอบเขตเชิงพื้นที่และประเด็น
ใหสอดคลองกับเปาหมาย OKR ตามยุทธศาสตร อววน. ในแพลตฟอร์มที่ 4 และ
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทชาติที่เกี่ยวของ จํานวน 3 โปรแกรม
ดังนี้
Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่ อการพั ฒนาพื้ นที่
และลดความเหลื่อมลํ้า มีเป้าหมายคือ

“กระจายความเจริญและสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจสังคมทองถิ่นดวยความรูและนวัตกรรม”

โปรแกรมที่ 13
นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

(ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญภายในป พ.ศ. 2565)
• เปาหมาย (Objective) เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรูและรับปรับใชนวัตกรรม
สามารถนําความรูไปใชในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปญหาในชุมชน พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
• OKR
O4.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายไดใหกับชุมชน ปละ 1,000 นวัตกรรม
KR4.13.2 จํานวน smart community/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง เพิ่มขึ้น 3,000 ชุมชน ภายในป2565
KR4.13.3 มูลคาทางเศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป

โปรแกรมที่ 14
ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยํา

(ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญภายในป พ.ศ. 2565)
• เปาหมาย (Objective) แกปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน
• OKR
O4.14 ประชากรกลุมยากจนหลุดพนจากความยากจนอยางยั่งยืน และสามารถเขาถึง
ทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตไดอยางเทาเทียม
KR4.14.1 ระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อติดตามกลุมเปาหมายคนจนที่มีความแมนยํา
เพื่อใหการจัดสรรสวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
KR4.14.2 คนจนไมนอยกวา 20,000 คน ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนเปน
knowledge worker หรือ smart farmer มีรายไดและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โปรแกรมที่ 15
เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
• เปาหมาย (Objective) พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญที่เปนเมืองนาอยูเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสูชนบท
• OKR
O4.15 พัฒนาเมืองศูนยกลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง
และเชื่อมโยงความเจริญสูชนบท
KR4.15.1 เมืองศูนยกลางที่นาอยูและเปน Smart City ในภูมิภาค 30 เมือง โดยมีแผนการสรางงาน
ในเขตเมืองหลักและเมืองโดยรอบ และมีกลุม 10 เมืองเดน
KR4.15.2 ผลิตภัณฑมวลรวมของเมืองศูนยกลาง และเมืองโดยรอบ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
KR4.15.3 กลไกพัฒนาพื้นที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
KR4.15.4 รูปธรรมความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานในดานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม

พื้ นที่เป้าหมาย

15

โปรแกรม

14

โปรแกรม

เชียงราย

แมฮองสอน

15

โปรแกรม

เชียงใหม
ลําพูน

15

โปรแกรม

พะเยา

15

โปรแกรม

นาน

ลําปาง

15

โปรแกรม

แพร
อุตรดิตถ

สุโขทัย

ตาก

15

หนองบัวลําภู

พิจิตร

14

อุทัยธานี
โปรแกรม

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

15

กรุงเทพฯ

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

นครนายก

15 15

โปรแกรม

ราชบุรี

15

โปรแกรม

นครราชสีมา

สระบุรี

โปรแกรม

พระนครศรีอยุธยา

15

15

ลพบุรี

สิงหบุรี

อางทอง

มธานี
นครปฐม นนทบุรปทุ
ี

โปรแกรม

15

โปรแกรม

สมุทรปราการ

15

โปรแกรม

เพชรบุรี

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

15

โปรแกรม

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

โปรแกรม

มุกดาหาร

14

โปรแกรม

ยโสธร

14

โปรแกรม

อํานาจเจริญ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

15

14

เน้นจังหวัดยากจน 10 จังหวัด**

15

เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ***

โปรแกรม

โปรแกรม

โปรแกรม

บุรีรัมย

13

โปรแกรม

14 15

กาฬสินธุ

15 14

14

โปรแกรม

นครพนม
โปรแกรม

14

โปรแกรม

นครสวรรค

ชัยนาท

สกลนคร

โปรแกรม

เพชรบูรณ ชัยภูมิ

15

โปรแกรม

15

โปรแกรม

โปรแกรม

ขอนแกน

โปรแกรม

15

เลย

พิษณุโลก

กําแพงเพชร

บึงกาฬ

หนองคาย

15 อุดรธานี

โปรแกรม
โปรแกรม

อุบลราชธานี
สุรินทร ศรีสะเกษ

โปรแกรม

สระแกว

15

นครพนม ชัยนาท ยโสธร บุรีรัมย กาฬสินธุ อํานาจเจริญ
แมฮองสอน มุกดาหาร ปตตานี นราธิวาส

โปรแกรม

ชลบุรี

15 จันทบุรี

โปรแกรม

ระยอง

โปรแกรม
ตราด

ประจวบคีรีขันธ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง สงขลา ภูเก็ต



15

โปรแกรม

ชุมพร
ระนอง

15

โปรแกรม

สุราษฎรธานี
พังงา
15

โปรแกรม

ภูเก็ต

15

โปรแกรม

เมืองขนาดกลาง (20 จังหวัด)***

เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค นาน ลําปาง นครราชสีมา มุกดาหาร หนองคาย
อุดรธานี อุบลราชธานี รอยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี
สระบุรี ราชบุรี สุราษฏรธานี กระบี่ ยะลา

กระบี่ นครศรีธรรมราช
ตรัง

พัทลุง

15

โปรแกรม

สตูล

สงขลา

14

โปรแกรม

ปตตานี

15

โปรแกรม

ยะลา

14

โปรแกรม

นราธิวาส

**10 จังหวัดที่มีรายไดภาคครัวเรือนตํ่าที่สุดจากขอมูลดัชนีความกาวหนาของคนป 2560
*** เมืองศูนยกลางในภูมิภาคตามที่ระบุไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่ 6 ประเด็น
พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ (พ.ศ. 2561 – 2580)

วิชาการ

ประชาชน

กระบวนการวิจัย
และ
การสนับสนุน

กลไก
พั ฒนาพื้ นที่

เอกชน

กลไกรัฐ

สังเคราะห์
กลไกพั ฒนา

ระบบภาครัฐ
และนโยบาย

ประชาสังคม

บริบทพื้ นที่

มหาวิทยาลัย

บริบทความรู้

ผลงานวิจัย
พั ฒนาพื้ นที่

ผลกระทบ
กับชุมชนพื้ นที่

พั ฒนาเป้าหมาย
และกรอบงานวิจัย

คณะกรรมการบริหารหน่วย บพท.

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
ประธานกรรมการบริหาร

ดร.สีลาภรณ บัวสาย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายณัฐพงษ จารุวรรณพงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ดร.กิติพงค พรอมวงค
ผอ.สอวช.

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
(รักษาการผอ. หนวย บพท.)

Contact:
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
เลขที่ 979/47 ชั้น 20 SM Tower ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพทหมายเลข 02298 0611 ตอ 201 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : PMUAUNIT@gmail.com

