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ดำำ�เนิินิก�รโดำย
หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)

  
พิิมพ์ิคร้�งแรก
ม่ีน่าคมี 2565

สงวนิลิิขสิทธิิ์�
หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)

สำำานั่กงาน่สำภาน่โยบายการิอุุดมีศึึกษา วิทุยาศึาสำตร์ิ วิจััยและน่วัตกริริมีแห่งชาติ (สำอุวช.)
319 อุาคาริจััตุรัิสำจัามีจุัร่ิ ชั�น่ 14 ถน่น่พัญาไทุ แขวงปทุุมีวัน่ เขตปทุุมีวัน่ กรุิงเทุพัฯ 10330

โทุริศัึพัท์ุ 0-2109-5432 ต่อุ บพัทุ.
โทุริสำาริ 0-2160-5438

อุ่เมีลสำาริบริริณกลาง รัิบ-ส่ำง หนั่งส้ำอุริาชการิทุางอิุเล็กทุริอุนิ่กส์ำ : sarabanpmua@nxpo.or.th
อุ่เมีลติดต่อุสำอุบถามีข้อุมูีล : pmua@nxpo.or.th

      
บรรณ�ธิิ์ก�ร

ดริ.กิตติ สัำจัจัาวัฒน่า
ผูู้้อุำาน่วยการิหน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)

กองบรรณ�ธิิ์ก�ร
ผูู้้บริิหาริและเจ้ัาหน้่าทุ่�หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)  
  

จ้ัดำทำ�เน้ิ�อห� ออกแบบ แลิะควบคุมก�รผลิิต
บริิษัทุ ไอุแอุน่ด์ไอุ คอุมีมิีวนิ่เคชั�น่ จัำากัด 

59/9 พัหลโยธิิน่ 4 แขวงสำามีเสำน่ใน่
เขตพัญาไทุ กรุิงเทุพัฯ 10400

โทุริศัึพัท์ุ 0-2270-1350-4
e-mail: iandihome@gmail.com 

พิิมพ์ิท่�
บริิษัทุ เอุสำ.อุาร์ิพัริิ�น่ติ�ง แมีสำโปริดักส์ำ จัำากัด

หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ 
ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)
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สำาริจัากรัิฐมีน่ตร่ิว่าการิ
กริะทุริวงการิอุุดมีศึึกษา วิทุยาศึาสำตร์ิ วิจััยและน่วัตกริริมี

ความีเป็น่มีา

น่โยบายด้าน่การิบริิหาริ
และจััดการิทุุน่

วิสัำยทัุศึน์่และพััน่ธิกิจั

ผู้ลการิดำาเนิ่น่งาน่

สำรุิปการิดำาเนิ่น่งาน่ใน่
ปีงบปริะมีาณ 2564

การิดำาเนิ่น่งาน่ใน่ปี 2565

ริายงาน่การิเงิน่
ใน่ปีงบปริะมีาณ 2564

โคริงสำร้ิางอุงค์กริ
• โคริงสำร้ิางการิบริิหาริ
• คณะกริริมีการิบริิหาริหน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ 

ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)

สำาริจัากปริะธิาน่กริริมีการิบริิหาริ
หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)

สำาริจัากผูู้้อุำาน่วยการิ
หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)
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3หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



สารจาก
ศาสตริาจัาริย์พิัเศษ ดริ.เอน่ก เหล่าธริริมทุัศน่์
รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งการอุุดมศึึกษา วิ่ทยาศึาสตร์ 
วิ่จัยและนวั่ตกรรม

ข้้อมูลคน่จัน่และริะบบสอบทุาน่ครัิวเร้ิอน่ยากจัน่จัากผลงาน่
วิจััยหน่่วย บพัทุ. ทุำาให้ “กลุ่มคน่จัน่และครัิวเร้ิอน่ยากจัน่” 
ได้รัิบความช่่วยเหล้ออย่างเบ็ดเสร็ิจัและแม่น่ยำา สามาริถน่ำา
แพัลตฟอร์ิมและโมเดลแก้จัน่ทุ่�ได้ไปข้ยายผลกับจัังหวัด
ทุั�วปริะเทุศไทุยเพ้ั�อแก้ปัญหาความยากจัน่อย่างตริงเป้า
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หน่ว่ยบริหิาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพัฒัน่าริะดับพั้�น่ทุ่� หริอ้หน่ว่ย บพัทุ. เป็็น่หน่่�งใน่สามหน่ว่ยบริหิาริ
และจััดการิทุนุ่เฉพัาะด้าน่ ทุ่�จััดตัั้�งขึ้่�น่ใน่สำานั่กงาน่สภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริม
แห่งชาติั้ (สอวช.) ภายใต้ั้กระทรวงการอุุดมศึกึษา วิทยาศึาสตร ์ วิจััยและนวัตกรรม (อุว.) ม่ภาริกิจัใน่การิ
บริหิาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าพั้�น่ทุ่� และเป็็น่กลไกหลักใน่การิขึ้บัเคล้�อน่การิยกริะดับคณุภาพัชวิ่ตั้ขึ้อง
ป็ริะชาชน่ใน่พั้�น่ทุ่�ด้วยการิวิจััยและน่วัตั้กริริม

การิดำาเนิ่น่งาน่ใน่ชว่ง 2 ปี็ทุ่�ผ่่าน่มา หน่ว่ยบริหิาริและจััดการิทุนุ่ด้าน่การิพัฒัน่าริะดับพั้�น่ทุ่� ริบัผิ่ดชอบ
บริหิาริและจััดการิทุนุ่วิจััยทุ่�สอดคล้องกับแพัลตั้ฟอริม์ทุ่� 4 การิวิจััยและสริา้งน่วัตั้กริริมเพั้�อการิพัฒัน่าเชงิพั้�น่ทุ่�
และลดความเหล้�อมลำา ตั้ามน่โยบายและแผ่น่ยุทุธศึาสตั้ริ์การิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม  
พั.ศึ. 2563 - 2570 และแผ่น่ด้าน่วิทุยาศึาสตั้ริ ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม พั.ศึ. 2563 - 2565 ซึ่่�งได้ขึ้บัเคล้�อน่และ
สามาริถสริา้งผ่ลงาน่ทุ่�เป็็น่รูิป็ธริริมความสำาเริจ็ัด้วยกริะบวน่การิม่สว่น่ริว่มจัากทุกุภาคสว่น่ ผ่า่น่ 3 ยุทุธศึาสตั้ริ์
หลัก ป็ริะกอบด้วย 1) ยุทธศึาสตร ์“งานวิจััยและนวัตกรรมเพื่่�อุขจััดความยากจันแบบเบด็เสรจ็ัและแมน่ยำา” 
สามาริถสริา้งริะบบค้น่หาและสอบทุาน่ข้ึ้อมูลคน่จัน่ริะดับพ้ั�น่ทุ่� และพััฒน่าสง่ต่ั้อขึ้อ้มูลคน่จัน่ให้กับหน่่วยงาน่
ภาริกิจั เพั้�อให้ชว่ยเหล้อคน่จัน่ตั้ามริะบบสวัสดิการิขึ้องภาคริฐั  2) ยุทธศึาสตร ์“การยกระดับเศึรษฐกิจัฐานราก
ด้วยการพัื่ฒนาชุุมชุนและฐานทุนทางวัฒนธรรม” ทุำาให้เกิดการิพััฒน่าอาช่พั และการิพััฒน่าเศึริษฐกิจัใน่
ชุมชน่บน่ฐาน่ทุุน่วัฒน่ธริริมและทุรัิพัยากริพ้ั�น่ถิ�น่ และ 3) ยุทธศึาสตร ์“การพัื่ฒนาเมอุ่งน่าอุย่แ่ละเมอุ่งแห่ง่
การเรยีนร่”้ ทุำาให้เกิดกลไกการิพััฒน่าเม้อง ซึ่่�งน่ำาไป็สู่การิบริิหาริจััดการิเม้องและการิเพัิ�มคุณภาพัช่วิตั้ขึ้อง
คน่ใน่เม้อง และเป็็น่ฐาน่ใน่การิพััฒน่าเศึริษฐกิจัใน่ภูมิภาคเพั้�อกริะจัายความเจัริญิขึ้องป็ริะเทุศึ

“อุว.แก้จัน” เป็็น่ตัั้วอยา่งการิขึ้บัเคล้�อน่งาน่เพั้�อแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่ขึ้องป็ริะเทุศึไทุย จัากความ
ริว่มม้อขึ้องหน่ว่ยงาน่และกริะทุริวงต่ั้าง ๆ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง ขอุ้มล่คนจันและระบบสอุบทานครวัเรอุ่นยากจัน 
จัากผลงานวิจััยห่น่วย บพื่ท. ทุำาให้ “กลุ่มคน่จัน่และครัิวเริ้อน่ยากจัน่” ได้ริับความช่วยเหล้ออย่างเบ็ดเสร็ิจั
และแมน่่ยำา สามาริถน่ำาแพัลตั้ฟอริม์และโมเดลแก้จัน่ทุ่�ได้ไป็ขึ้ยายผ่ลกับจัังหวัดทัุ�วป็ริะเทุศึไทุยเพ้ั�อแก้ปั็ญหา
ความยากจัน่อยา่งตั้ริงเป้็า จ่ังม่ความจัำาเป็็น่อยา่งยิ�งทุ่� อว.ต้ั้องเริง่ขึ้ยายผ่ลการิสนั่บสนุ่น่ให้เกิดการิสริา้งผ่ลงาน่
วิจััยและน่วัตั้กริริมเพั้�อแก้ไขึ้ปั็ญหาสำาคัญและพัาป็ริะเทุศึไทุยหลดุพัน้่จัากกับดักริายได้ป็ริะเทุศึป็าน่กลางด้วย
ความรูิแ้ละน่วัตั้กริริม

 ศึาสตั้ริาจัาริยพ์ัเิศึษ ดริ. เอน่ก เหล่าธริริมทัุศึน์่
 ริฐัมน่ตั้ร่ิว่าการิกริะทุริวงการิอุดมศ่ึกษาวิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริม

5หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุนุ่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



สารจาก
ดริ.กฤษณพังศ์ ก่ริติกริ
ประธานกรรมการบริหาร
หน่ว่ยบริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับพ้ั�นที� (บพัท.)

บพัทุ. เปร่ิยบเสม้อน่ฟนั่เฟอืงชิ่�น่เล็ก ๆ
ใน่ริะบบวิทุยาศาสตร์ิ วิจััยและน่วัตกริริม 
แต่เป็น่ส่วน่ทุ่�สำาคัญยิ�งใน่การิสร้ิาง
การิเปล่�ยน่แปลงด้วยการิสร้ิางความรู้ิ 
และปริะสาน่ความร่ิวมม้อริะหว่าง
ภาค่เคร้ิอข่้ายทุั�งภาครัิฐ ภาคปริะช่าสังคม 
ภาคเอกช่น่ และสถาบัน่อุดมศึกษา
เพ้ั�อทุำาให้เกิดการิพััฒน่าและเพิั�ม
ข่้ดความสามาริถให้กับองค์กริใน่
ทุ้องถิ�น่ พ้ั�น่ทุ่�
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จัากการิป็ฏิิรูิป็ริะบบการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม เม้�อวัน่ทุ่� 2 พัฤษภาคม พั.ศึ. 2562 
ทุำาให้เกิดโคริงสริ้างการิบริิหาริขึ้่�น่ใหม่ทัุ�งใน่ริะดับกริะทุริวง และใน่ริะดับหน่่วยงาน่ หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่
ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� เป็็น่หน่่�งใน่สามขึ้องหน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่เฉพัาะด้าน่ทุ่�จััดตัั้�งขึ้่�น่ภายใต้ั้การิ 
กำากับดแูลขึ้องสภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริมแห่งชาติั้ 

หน่่วย บพัทุ. ม่ภาริกิจัหลักใน่การิบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพั้�น่ทุ่� ให้สอดคล้องกับ 
แผ่น่ยุทุธศึาสตั้ริ์ชาติั้ แผ่น่แม่บทุ น่โยบายและแผ่น่ยุทุธศึาสตั้ริ์การิอุดมศ่ึกษาวิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม  
พั.ศึ. 2563 - 2570 และแผ่น่ด้าน่วิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริม พั.ศึ. 2563 - 2565 ดำาเนิ่น่การิโดยใช้พั้�น่ทุ่�เป็็น่ 
ฐาน่สำาคัญใน่การิพััฒน่าทุ่�เร่ิยกว่า “การวิจััยเพื่่�อุการพื่ัฒนาพื่่�นที�” ด้วยการิพััฒน่า กลไกการจััดการ ขึ้องพั้�น่ทุ่�  
ด้วยขอุ้มล่ ความร่ ้และกระบวนการวิจััย เป็็น่เคร้ิ�องม้อสำาคัญ  ผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่ใน่ช่วง 2 ปี็ทุ่�ผ่่าน่มา หน่่วย บพัทุ.  
ได้สริา้งผ่ลกริะทุบต่ั้อคน่ใน่สงัคมใน่หลายกลุม่ อาทิุ 1) กลุ่มคนจันและครวัเรอุ่นยากจัน จัาก “ยุทุธศึาสตั้ร์ิงาน่วิจััย
และน่วัตั้กริริมเพ้ั�อขึ้จััดความยากจัน่แบบเบด็เสร็ิจัและแมน่่ยำา” 2) กลุ่มอุาชุพีื่และกลุ่มชุุมชุน จัาก“ยุทุธศึาสตั้ริ์
การิยกริะดับเศึริษฐกิจัฐาน่ริากด้วยการิพััฒน่าชุมชน่และฐาน่ทุุน่ทุางวัฒน่ธริริม”และ 3) กลุ่มจัังห่วัด อุงค์กร
ปกครอุงสว่นท้อุงถิิ่�น และเอุกชุน จัาก “ยุทุธศึาสตั้ริก์าริพัฒัน่าเม้องน่า่อยูแ่ละเม้องแหง่การิเริย่น่รูิ”้

ป็ริะสบการิณก์าริทุำางาน่ใน่การิวิจััยเพั้�อการิพัฒัน่าพั้�น่ทุ่�ขึ้องผู้่บริหิาริ นั่กวิจััยและภาค่เคริอ้ขึ้า่ยขึ้องหน่ว่ย 
บพัทุ. เป็็น่ส่วน่สำาคัญใน่การิสริ้างและขึ้ับเคล้�อน่ผ่ลงาน่วิจััยให้เกิดรูิป็ธริริมความสำาเร็ิจัใน่พั้�น่ทุ่�อย่างม่ส่วน่ริ่วม 
หน่่วย บพัทุ. เป็ริ่ยบเสม้อน่ฟัน่เฟืองชิ�น่เล็ก ๆ ใน่ริะบบวิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม แต่ั้เป็็น่ส่วน่ทุ่�สำาคัญยิ�ง 
ใน่การิสริ้างการิเป็ล่�ยน่แป็ลง ด้วยการิสริ้างความรูิ้ และป็ริะสาน่ความริ่วมม้อริะหว่างภาค่เคริ้อขึ้่าย ทัุ�งภาคริัฐ  
ภาคป็ริะชาสงัคม ภาคเอกชน่ และสถาบนั่อุดมศ่ึกษาซึ่่�งเป็็น่โคริงสร้ิางความรูิ ้ (Academic Sector) เพั้�อทุำาให้เกิด
การิพัฒัน่าและเพิั�มข่ึ้ดความสามาริถให้กับองค์กริใน่ทุ้องถิ�น่ พั้�น่ทุ่� ด้วยการิวิจััยและน่วัตั้กริริมเพั้�อสร้ิางเศึริษฐกิจั
ฐาน่ริากให้ม่ความเขึ้ม้แขึ้ง็และยั�งย้น่ต่ั้อไป็ 

สุดทุ้ายน่่�ขึ้อขึ้อบคุณ สำานั่กงาน่สภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ร์ิ วิจััยและน่วัตั้กริริมแห่งชาติั้  
(สอวช.) ริม่ใหญใ่น่การิจััดตัั้�งหน่่วยบริหิาริและจััดการิทุนุ่ด้าน่การิพัฒัน่าริะดับพั้�น่ทุ่� นั่กวิจััยและภาค่เคร้ิอขึ้า่ยขึ้อง
หน่ว่ย บพัทุ. ทุ่�ริว่มกัน่สริา้งงาน่วิจััยและขัึ้บเคล้�อน่การิพัฒัน่าพ้ั�น่ทุ่� เพั้�อยกริะดับคณุภาพัชวิ่ตั้เศึริษฐกิจัและสังคม
ขึ้องป็ริะเทุศึ 

 ดริ.กฤษณพังศ์ึ ก่ริติั้กริ
 ป็ริะธาน่กริริมการิบริหิาริ 
 หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุนุ่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)
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สารจาก
ดริ.กิตติ สัจัจัาวัฒน่า
ผู้้้อุำานว่ยการ
หน่ว่ยบริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับพ้ั�นที� (บพัท.)

ถึงแม้หน่่วย บพัทุ. จััดตั�งขึ้�น่
ได้เพ่ัยง 2 ปี แต่จัากปริะสบการิณ์
การิจััดการิงาน่วิจััยและน่วัตกริริม
อย่างม่คุณภาพั และความศรัิทุธาใน่การิ
ทุำางาน่ร่ิวมกับหน่่วยงาน่วิช่าการิ
หน่่วยงาน่ผู้ม่ส่วน่ได้ส่วน่เส่ยสำาคัญ
อย่างม่ส่วน่ร่ิวม ทุำาให้ผลงาน่ข้อง
หน่่วย บพัทุ. เป็น่ทุ่�ปริะจัักษ์
และสร้ิางผลกริะทุบได้
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หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.) เป็็น่หน่่วยบริิหาริและสร้ิางการิ
เป็ล่�ยน่แป็ลงใน่พ้ั�น่ทุ่� โดยใช้ทุุน่วิจััยและน่วัตั้กริริมและการิจััดการิเป็็น่เคริ้�องม้อสำาคัญ การิดำาเนิ่น่งาน่ 
ทุ่�ผ่่าน่มาม่ผ่ลสัมฤทุธิ�ทุ่�เป็็น่ผ่ลลัพัธ์และผ่ลกริะทุบ แสดงให้เห็น่การิจััดการิทุุน่วิจััยและน่วัตั้กริริมอย่าง 
ม่สว่น่ริว่มกับผู้่ม่สว่น่ได้สว่น่เสย่สำาคัญและผู้่ใชป้็ริะโยชน์่จัากงาน่วิจััยและน่วัตั้กริริมอยา่งเข้ึ้มขึ้น้่ ทัุกษะ
การิจััดการิทุ่�สบ้ทุอดและยกริะดับมาจัากสำานั่กงาน่กองทุนุ่สนั่บสนุ่น่การิวิจััย หริอ้ สกว.เดิม ได้ถกูน่ำามา
ป็รัิบใชใ้น่บริบิทุใหม่และวางบทุบาทุขึ้องหน่ว่ย บพัทุ. ให้เป็็น่ Catalyst for Change สริา้งป็ริะโยชน์่กับ
บา้น่เม้องอยา่งเป็็น่รูิป็ธริริม

ถ่งแม้หน่่วย บพัทุ. จััดตัั้�งขึ้่�น่ได้เพัย่ง 2 ปี็ แต่ั้จัากป็ริะสบการิณ์การิจััดการิงาน่วิจััยและน่วัตั้กริริม
อย่างม่คุณภาพั และความศึริัทุธาใน่การิทุำางาน่ริ่วมกับหน่่วยงาน่วิชาการิ หน่่วยงาน่ผู้่ม่ส่วน่ได้ส่วน่เส่ย
สำาคัญอย่างม่ส่วน่ริ่วม ทุำาให้ผ่ลงาน่ขึ้องหน่่วย บพัทุ. เป็็น่ทุ่�ป็ริะจัักษ์ และสริ้างผ่ลกริะทุบได้ทัุ�งทุ่� 
หลายโคริงการิยังไม่เสร็ิจัสิ�น่ ความสำาเร็ิจัทุ่�น่่าภูมิใจัเกิดข่ึ้�น่จัากความร่ิวมม้อขึ้องป็ริะชาคมวิจััยทุ่�อยาก
เห็น่การิเป็ล่�ยน่แป็ลงขึ้องบ้าน่เม้อง ความตัั้�งใจั ทุุ่มเทุขึ้องผู้่บริิหาริและเจ้ัาหน้่าทุ่�หน่่วย บพัทุ. ริวมถ่ง 
การิสนั่บสนุ่น่อย่างต่ั้อเน้่�องขึ้องผู้่บริิหาริริะดับน่โยบายทัุ�ง ริัฐมน่ตั้ร่ิว่าการิกริะทุริวงการิอุดมศ่ึกษา 
วิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม (อว.) ทุ่�กรุิณามอบน่โยบาย ทิุศึทุางและแน่วทุางการิจััดการิทุุน่อย่าง 
เขึ้้มขึ้้น่และม่ธริริมาภิบาล คณะกริริมการิบริิหาริหน่่วย บพัทุ. สำานั่กงาน่สภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา 
วิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริมแหง่ชาติั้ (สอวช.) คณะกริริมการิสง่เสริมิวิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริม 
(กสว.) และสำานั่กงาน่คณะกริริมการิส่งเสริมิวิทุยาศึาสตั้ร์ิ วิจััยและน่วัตั้กริริม (สกสว.) ผ่ลสำาเร็ิจัทุ่�เกิดข่ึ้�น่
อัน่ทุ่�จัะยังป็ริะโยชน์่ให้กับพ่ั�น้่องป็ริะชาชน่ใน่พั้�น่ทุ่� ขึ้อให้เป็็น่ผ่ลบุญทุ่�ย้อน่กลับไป็สู่ทุุกผู้่คน่ทุ่�ม่ส่วน่
เก่�ยวข้ึ้องใน่การิจััดตัั้�ง ใน่การิดำาเนิ่น่งาน่ร่ิวมกัน่ และใน่การิขัึ้บเคล้�อน่งาน่วิจััยและน่วัตั้กริริมเพั้�อสร้ิาง
การิเป็ล่�ยน่แป็ลงให้กับพ้ั�น่ทุ่�ใน่ป็ริะเทุศึไทุย

 ดริ.กิตั้ติั้ สจััจัาวัฒน่า
 ผู้่อำาน่วยการิ 
 หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุนุ่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)
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ความเป็น่มา1

การิป็ฏิิรูิป็การิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริม ใน่ปี็ พั.ศึ. 2562 ทุำาให้เกิดการิจััดตัั้�งกริะทุริวง
การิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม พัริ้อมด้วยหน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่เฉพัาะด้าน่ (Program 
Management Unit; PMU) 3 หน่่วยใหม่ขึ้่�น่ใน่ริะบบการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม โดยการิ
อนุ่มัติั้ขึ้องสภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริมแห่งชาติั้ ภายใต้ั้การิกำากับดูแลขึ้อง
สำานั่กงาน่สภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริมแห่งชาติั้ (สอวช.) ป็ริะกอบด้วย (1) หน่ว่ย
บริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่ากำาลังคน่ และทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าสถาบัน่อุดมศ่ึกษา การิวิจััยและการิสร้ิาง
น่วัตั้กริริม (บพัค.) (2) หน่่วยบริหิาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิเพัิ�มความสามาริถใน่การิแขึ้ง่ขึ้นั่ขึ้องป็ริะเทุศึ (บพัขึ้.) 
และ (3) หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพั้�น่ทุ่� (บพัทุ.) ซึ่่�งม่วัตั้ถุป็ริะสงค์ใน่การิจััดตัั้�งเพั้�อให้ 
หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ เป็็น่กลไกใน่การิขึ้ับเคล้�อน่ให้ป็ริะเทุศึไทุยหลุดพั้น่จัากกับดักริายได้ป็าน่กลาง  
ด้วยการิพััฒน่าวิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม ปั็จัจุับัน่หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่เฉพัาะด้าน่ ทัุ�ง 3 หน่่วย 
อยูร่ิะหว่างกริะบวน่การิเสน่อ (ริา่ง) พัริะริาชกฤษฎ่ีการิวมจััดตัั้�งเป็็น่องค์การิมหาชน่ แยกอิสริะจัาก สอวช. 

หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่เฉพัาะด้าน่ จััดตัั้�งเม้�อวัน่ทุ่� 1 พัฤศึจิักายน่ พั.ศึ. 2562 ตั้ามข้ึ้อบังคับ 
คณะกริริมการิอำาน่วยการิสำานั่กงาน่สภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ร์ิ วิจััยและน่วัตั้กริริมแห่งชาติั้ ว่าด้วย
หน่ว่ยบริหิาริและจััดการิทุุน่ พั.ศึ. 2562 โดยหน่่วยบริหิาริและจััดการิทุนุ่ด้าน่การิพัฒัน่าริะดับพั้�น่ทุ่� หริอ้ บพัทุ. 
จััดตัั้�งข่ึ้�น่โดยม่วัตั้ถุป็ริะสงค์เพั้�อจััดสริริทุุน่วิจััยและน่วัตั้กริริมเพ้ั�อการิพััฒน่าเชิงพั้�น่ทุ่� การิพััฒน่าชุมชน่ หร้ิอ 
ทุ้องถิ�น่ ม่วัตั้ถุป็ริะสงค์ให้ป็ริะชาชน่ม่ช่วิตั้ความเป็็น่อยูทุ่่�ด่ขึ้่�น่ ม่คุณภาพัช่วิตั้ทุ่�ด่ และยกริะดับขึ้่ดความสามาริถ
ใน่การิแขึ้ง่ขึ้นั่ขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิริายใหม่ ธุริกิจัขึ้น่าดจิั�ว วิสาหกิจัขึ้น่าดกลางและขึ้น่าดยอ่ม วิสาหกิจัชุมชน่ และ
วิสาหกิจัเพั้�อสังคมใน่ริะดับพ้ั�น่ทุ่� ด้วยการิบริหิาริและจััดการิแผ่น่งาน่วิจััยทุ่�ได้ริบัการิจััดสริริงบป็ริะมาณจัากกองทุนุ่
สง่เสริมิวิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริม (กองทุุน่ ววน่.) สำานั่กงาน่คณะกริริมการิสง่เสริมิวิทุยาศึาสตั้ร์ิ วิจััยและ
น่วัตั้กริริม (สกสว.) และแหล่งทุุน่อ้�น่ ๆ ขึ้องป็ริะเทุศึ ให้เป็็น่ไป็ตั้ามวัตั้ถปุ็ริะสงค์และขึ้อ้ผู่กพันั่การิรัิบทุนุ่ อยา่งม่
ป็ริะสิทุธภิาพัป็ริะสทิุธผิ่ล ตั้ามเป้็าหมายและผ่ลสัมฤทุธิ�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) ตั้ามน่โยบาย
และยุทุธศึาสตั้ร์ิการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริม พั.ศึ. 2563 - 2565 และแผ่น่ด้าน่วิทุยาศึาสตั้ร์ิ 
วิจััยและน่วัตั้กริริม พั.ศึ. 2563 - 2565

1 อ้างอิงตั้าม ขึ้้อบังคับคณะกริริมการิอำาน่วยการิสำานั่กงาน่สภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ร์ิ วิจััยและน่วัตั้กริริมแห่งชาติั้ ว่าด้วยหน่่วยบริิหาริและ
จััดการิทุนุ่ พั.ศึ. 2562 และความเป็็น่มา หน่ว่ยบริหิาริและจััดการิทุนุ่ทุ่�จััดตัั้�งขึ้่�น่ใน่ สอวช. ภายใต้ั้การิกำากับดแูลขึ้องสภาน่โยบาย (https://www.nxpo.or.th/A/
ความเป็็น่มา)
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11หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



วิสัยทุัศน่์
และพััน่ธกิจั
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วิิสัยทััศน์์
ทุักพ้ื้�น์ท่ั�น์ำาควิามร้� กระบัวิน์การเร่ยน์ร้�จากงาน์วิิจัยและ
น์วัิตกรรมไปปรับัใช้�เพ้ื้�อการพัื้ฒน์าเศรษฐกิจฐาน์ราก 
และลดควิามเหล้�อมลำ�า และแก�ไขปัญหาสำาคัญท่ั� 
สอดคล�องกับับัริบัทัพ้ื้�น์ท่ั�และการเปล่�ยน์แปลง

พัื้น์ธกิจ
การจัดสรรทุัน์วิิจัยและน์วัิตกรรมเพ้ื้�อการพัื้ฒน์าเชิ้งพ้ื้�น์ท่ั� 
การพัื้ฒน์าชุ้มช้น์หร้อทั�องถิิ่�น์ ท่ั�ม่วัิตถุิ่ประสงค์ให�ประช้าช้น์
ม่ช่้วิิตควิามเป็น์อย้�ด่ข้�น์ ม่คุณภาพื้ช่้วิิตท่ั�ด่ และยกระดับั 
ข่ดควิามสามารถิ่ใน์การแข�งขัน์ของผู้้�ประกอบัการรายใหม� 
ธุรกิจขน์าดจิ�วิ วิิสาหกิจขน์าดกลางและขน์าดย�อม 
วิิสาหกิจชุ้มช้น์ และวิิสาหกิจเพ้ื้�อสังคมใน์ระดับัพ้ื้�น์ท่ั�2

2 อ้างอิงตั้าม ขึ้อ้บังคับคณะกริริมการิอำาน่วยการิสำานั่กงาน่สภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ร์ิ วิจััยและ
น่วัตั้กริริมแห่งชาติั้ ว่าด้วยหน่่วยบริหิาริและจััดการิทุนุ่ พั.ศึ. 2562

13หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



โคริงสร้ิางการิบริิหาริ3

โคริงสร้ิางองค์กริ

3 อ้างอิงตั้าม มติั้เห็น่ชอบโคริงสริา้งการิบริหิาริหน่ว่ย บพัทุ. จัากการิป็ริะชุมคณะกริริมการิบริหิาริหน่่วยบริหิาริและจััดการิทุนุ่ด้าน่การิพัฒัน่าริะดับพั้�น่ทุ่� 
คริั�งทุ่� 7/2563 เม้�อวัน่ศุึกริท่์ุ� 28 สงิหาคม 2563

คณะกรรมการ
บริหาร

หน่วย บพท.

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร

หน่วย บพท.

ท่ีปรึกษา
ผอ. หน่วย บพท.

ผู้อํานวยการ
หน่วย บพท.

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

โปรแกรมวิจัย

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและ

ยุทธศาสตร์องค์กร

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายสนับสนุน

ทุนวิจัยและนวัตกรรม
(โปรแกรมท่ี 13)

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายสนับสนุน

ทุนวิจัยและนวัตกรรม
(โปรแกรมท่ี 14)

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายสนับสนุน

ทุนวิจัยและนวัตกรรม
(โปรแกรมท่ี 15)

งานนโยบายและแผน
งบประมาณองค์กร

ผู้ช่วย
รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์องค์กร

ผู้จัดการ
sub-program (s)

ผู้จัดการ
sub-program (s)

ผู้จัดการ
sub-program (s) หัวหน้าสํานักงาน

เจ้าหน้าท่ี
บริหารโครงการ

เจ้าหน้าท่ี
บริหารโครงการ

เจ้าหน้าท่ี
บริหารโครงการ

เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน

เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน

เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน

งานระบบข้อมูลเปดิ
และระบบสารสนเทศ

งานส่ือสารและ
จัดการความรู้

งานจัดการประชุม
และเลขานุการบอร์ด

และผู้บริหาร

งานติดตาม
ประเมินผล

งานสารบรรณ

งานบัญชีและการเงิน

งานบุคคล

ภ�พิท่� 1 โคริงสำร้ิางการิบริิหาริหน่่วย บพัทุ.
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ภ�พิท่� 2 คณะกริริมีการิบริิหาริหน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)

ดริ.ส่ลาภริณ์ บัวสาย
กริริมีการิผูู้้ทุริงคุณวุฒิ

ดริ.กิติพังค์ พัร้ิอมวงค์
ผูู้้อุำาน่วยการิ สำอุวช.

ดริ.กิตติ สัจัจัาวัฒน่า
ผูู้้อุำาน่วยการิ หน่่วย บพัทุ.

น่ายณัฐพังษ์ จัารุิวริริณพังศ์
กริริมีการิผูู้้ทุริงคุณวุฒิ

ริศ.ดริ.ปุ�น่ เทุ่�ยงบูริณธริริม

ดริ.ปริะกอบ ช่าติภุกต์

ดริ.กิตติ สัจัจัาวัฒน่า

ริศ.อิสยา จััน่ทุร์ิวิทุยานุ่ชิ่ต

ภ�พิท่� 3 ผูู้้บริิหาริหน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)

ดริ.กฤษณพังศ์ ก่ริติกริ
ปริะธิาน่กริริมีการิบริิหาริ

ผูู้้อุำาน่วยการิ 
หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่
ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่�

ริอุงผูู้้อุำาน่วยการิ
ฝ่่ายบริิหาริโปริแกริมีวิจััย

ริอุงผูู้้อุำาน่วยการิ
ฝ่่ายแผู้น่และยุทุธิศึาสำตร์ิอุงค์กริ

รัิกษาการิผูู้้อุำาน่วยการิ
ฝ่่ายสำนั่บสำนุ่น่ทุุน่วิจััยและน่วัตกริริมี 

โปริแกริมีทุ่� 13

15หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



ภ�พิท่� 4 ผูู้้บริิหาริและพันั่กงาน่หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)

ผูู้้ช่วยผูู้้อุำาน่วยการิ 
ฝ่่ายแผู้น่และยุทุธิศึาสำตร์ิอุงค์กริ

ผูู้้ช่วยผูู้้อุำาน่วยการิ
ฝ่่ายบริิหาริโปริแกริมีวิจััย

หัวหน้่าสำำานั่กงาน่

นั่กวิเคริาะห์อุาวุโสำ

เจ้ัาหน้่าทุ่�สำนั่บสำนุ่น่อุาวุโสำ
หน่่วย บพัทุ.

นั่กวิเคริาะห์

นั่กวิเคริาะห์

นั่กวิเคริาะห์อุาวุโสำ

เจ้ัาหน้่าทุ่�สำนั่บสำนุ่น่

นั่กวิเคริาะห์

นั่กวิเคริาะห์

นั่กวิเคริาะห์อุาวุโสำ

เจ้ัาหน้่าทุ่�สำนั่บสำนุ่น่

นั่กวิเคริาะห์

นั่กวิเคริาะห์

นั่กวิเคริาะห์อุาวุโสำ

เจ้ัาหน้่าทุ่�สำนั่บสำนุ่น่

ผูู้้ช่วยผูู้้อุำาน่วยการิ
ฝ่่ายบริิหาริโปริแกริมีวิจััย

น่างสาวตวงพัริ ปาน่อุทุัย น่างสาวมัตติกา ปริมาธิกุล

น่างสาวธิติมาพัริ แก้วกำาเหน่ิด

น่างสาวอุษณ่ เอ่งล่อง

น่างสาวรุ้ิงทุิพัย์ อิน่ทุะวงษ์

น่างสาวจิัตริาพัริริณ รัิตน่วงษ์

น่างสาวจิัตภิน่นั่ทุ ์เธ่ยริวริาวัฒน่์

น่างสาววิไลรัิตน่์ โกสุพัริริณ์

น่างสาวน่่ริน่าทุ หม้�น่เร็ิว

น่ายฉััตริวรุิธ แสน่ทุว่สุข้

น่ายณช่พัล กัลล์ปริะวิทุธ์

ดริ.สุณ่รัิตน์่ วัฒน่าศิลากริณ์

น่ายปภังกริ รัิงแก้วกิตติ

น่างสาวรัิช่ช่น่ก สหวริรัิกษ์

น่างสาวสุทุธิดา มณ่กุล

ดริ.น่ิสภา วัฒน่วงศ์

น่างสาวปาริิช่าติ ริาช่วงษ์

น่างสาวดาริารัิตน่์ โพัธิ�รัิกษา
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น่โยบายด้าน่การิบริิหาริ
และจััดการิทุุน่

17หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุนุ่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



น่โยบายด้าน่การิบริิหาริและจััดการิทุุน่

หน่ว่ย บพัทุ. มุง่หวังเป็็น่หน่่วยงาน่ทุ่�สรา้งการเปลี�ยนแปลงในพื่่�นที�เปน็ Catalyst for Change ผ่า่น่การิ
สนั่บสนุ่น่ทุุน่วิจััยและน่วัตั้กริริม โดยม่หัวใจัการิทุำางาน่ทุ่�สำาคัญ ค้อ ข้อุม่ล กลไก กระบวนการ เป็็น่การิทุำางาน่ 
บน่ฐาน่ข้ึ้อมูลความรูิ้ทุางวิชาการิผ่่าน่กริะบวน่การิวิจััยทุ่�ทุำาให้ทุุกคน่มาทุำางาน่ร่ิวมกัน่ เพั้�อสร้ิางริะบบคิดและ
กริะบวน่การิเริย่น่รูิ ้อัน่ม่เป้็าหมายสดุทุ้าย ค้อ คน่/กลไกใน่พ้ั�น่ทุ่�ม่ความเขึ้ม้แขึ้ง็มากขึ้่�น่ เกิดผ่น้ำาที�สามารถิ่สรา้ง
การเปลี�ยนแปลงในพ่ื่�นที� (Change Agent) ซ่ึ่�งวัดได้จัากศึักยภาพัและขึ้่ดความสามาริถใน่การิจััดการิตั้น่เอง 
ขึ้องคน่ใน่พั้�น่ทุ่�ทุ่�เพัิ�มสงูข่ึ้�น่ เพ้ั�อคุณภาพัชวิ่ตั้ขึ้องพั่�น้่องป็ริะชาชน่ทุ่�ด่ขึ้่�น่ 

การิวางยุทุธศึาสตั้ริ์ใน่การิขึ้ับเคล้�อน่งาน่วิจััยเพั้�อการิพััฒน่าริะดับพั้�น่ทุ่�นั่�น่ หน่่วย บพัทุ. ได้น่ำาแผ่น่
ยุทุธศึาสตั้ร์ิชาติั้ 20 ปี็ พั.ศึ. 2561 - 2580 ซึ่่�งเป็็น่แผ่น่การิพัฒัน่าป็ริะเทุศึทุ่�กำาหน่ดกริอบและแน่วทุางการิพัฒัน่า
ให้หน่่วยงาน่ขึ้องรัิฐทุุกภาคส่วน่ต้ั้องทุำาตั้าม เพ้ั�อให้บริริลุวิสัยทัุศึน์่ป็ริะเทุศึไทุยทุ่�ว่า “ป็ริะเทุศึไทุยม่ความมั�น่คง 
มั�งคั�ง ยั�งย้น่ เป็็น่ป็ริะเทุศึทุ่�พัฒัน่าแล้ว ด้วยการิพัฒัน่าตั้ามหลักป็รัิชญาขึ้องเศึริษฐกิจัพัอเพัย่ง” ริวมถ่งแผ่น่แม่บทุ
ภายใต้ั้แผ่น่ยุทุธศึาสตั้ริช์าติั้ มาวางกลยุทุธก์าริขัึ้บเคล้�อน่งาน่วิจััยให้คริอบคลุมทุกุมิติั้การิพัฒัน่า ดังน่่� 

1) มิติการพัื่ฒนาเศึรษฐกิจัฐานราก ม่กลุ่มเป้็าหมายการิพััฒน่า 3 กลุ่มหลัก ค้อ (1) กลุ่มคน่จัน่และ 
คริัวเริ้อน่ยากจัน่ เพั้�อแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่และส่งต่ั้อความช่วยเหล้อ (2) กลุ่มอาช่พั เพั้�อสริ้างเศึริษฐกิจัใน่
ชุมชน่และยกริะดับขึ้ด่ความสามาริถใน่การิแขึ้ง่ขึ้นั่ขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิริายใหม ่ธุริกิจัขึ้น่าดจิั�ว วิสาหกิจัขึ้น่าดกลาง
และขึ้น่าดยอ่ม วิสาหกิจัชุมชน่ วิสาหกิจัชุมชน่เพั้�อสงัคมบน่ฐาน่ทุนุ่วัฒน่ธริริมและทุริพััยากริพั้�น่ถิ�น่ และ (3) กลุ่ม
ชุมชน่ มุง่เน้่น่ให้ชุมชน่เกิดการิยอมรัิบป็ริบัใชน้่วัตั้กริริมเพั้�อริองริบัการิเป็ล่�ยน่แป็ลงใน่สภาวะปั็จัจุับนั่ 

2) มิติการกระจัายศึน่ยก์ลางความเจัรญิ ม่กลุม่เป้็าหมายการิพััฒน่า ค้อ เม้อง ทุ้องถิ�น่ จัังหวัด และภูมิภาค 
ซ่ึ่�งเป็็น่การิพััฒน่าเชิงโคริงสริ้างและการิจััดการิ “ริะดับเม้อง” เพั้�อด่งความเจัริิญทุางเศึริษฐกิจัภายใน่จัังหวัด  
สริ้างกลไกพััฒน่าพั้�น่ทุ่�ให้กับหน่่วยงาน่ริะดับทุ้องถิ�น่ (Local Government) ผ่่าน่ผู้่ว่าริาชการิจัังหวัด เพั้�อสริ้าง
ความเข้ึ้มแขึ้็งให้กับหน่่วยงาน่ริะดับตั้ำาบลและเทุศึบาล ริวมถ่งการิจััดการิเริ้�องเฉพัาะกิจัใน่พั้�น่ทุ่�เฉพัาะ เช่น่  
พั้�น่ทุ่�เศึริษฐกิจัพัเิศึษ พั้�น่ทุ่�พัริมแดน่และพั้�น่ทุ่�ชายแดน่ใต้ั้ (ภาพัทุ่� 5)
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ภ�พิท่� 5 ยุทุธิศึาสำตร์ิการิขับเคล้�อุน่งาน่วิจััยเพ้ั�อุพััฒน่าพ้ั�น่ทุ่�และลดความีเหล้�อุมีลำ�า หน่่วย บพัทุ.

การิบริิหาริจััดการิทุุน่วิจััยและน่วัตั้กริริม หน่่วย บพัทุ. มุ่งเน้่น่ 2 ส่วน่สำาคัญ ค้อ 1) ประสิทธิภาพื่และ
ประสิทธิผลขอุงการบริห่ารจััดการ และ 2) การจััดการอุย่างมีคุณภาพื่และมีธรรมาภิบาล โดยม่แน่วทุาง 
การิสนั่บสนุ่น่ทุุน่วิจััย จัำาแน่กเป็็น่ 3 ริะยะ ได้แก่ ระยะต้นนำา (Upstream Management) หน่ว่ย บพัทุ. ม่การิ
กำาหน่ดโจัทุย์วิจััยด้วยการิจััดป็ริะชุมสมัมน่า (Consortium) ทัุ�งใน่ริะดับแผ่น่งาน่และกริอบการิวิจััย แล้วจ่ังเปิ็ดริบั
ขึ้้อเสน่อโคริงการิด้วยการิป็ริะกาศึริับขึ้้อเสน่อโคริงการิและการิพัิจัาริณาเล้อกนั่กวิจััยทุ่�ม่คุณภาพัมาริับทุุน่วิจััย 
กริะบวน่การิริับโจัทุย์ขึ้องหน่่วย บพัทุ. จ่ังเป็็น่การิริวมความคาดหวังขึ้องผู้่ม่ส่วน่ได้ส่วน่เส่ยและความต้ั้องการิ 
ใน่การิใชป้็ริะโยชน์่จัากงาน่วิจััยและน่วัตั้กริริมอยา่งริอบด้าน่ ระยะกลางนำา (Midstream Management) และ
ปลายนำา (Downstream Management) หน่ว่ย บพัทุ. ม่กริะบวน่การิติั้ดตั้ามความก้าวหน้่าขึ้องโคริงการิใน่ริะยะ
กลางน่ำาตั้ามงวดงาน่ งวดเงิน่ และกริะบวน่การิผ่ลักดัน่การิน่ำาผ่ลงาน่วิจััยไป็ใช้ป็ริะโยชน่์ริ่วมกับกลุ่มผู้่ม่ส่วน่ได้
ส่วน่เส่ยใน่ริะยะป็ลายน่ำา ทัุ�งทุางด้าน่เศึริษฐกิจั ม่การิสริ้างงาน่ สริ้างอาช่พั สริ้างริายได้ให้แก่กลุ่มเป้็าหมาย  
ด้าน่น่โยบาย เกิดการิจััดทุำาขึ้อ้เสน่อเชงิน่โยบายผ่ลักดัน่สูแ่ผ่น่ทุ้องทุ่�/ทุ้องถิ�น่ ด้าน่สงัคม เกิดน่วัตั้กริริมน่ำาไป็สูก่าริ
แก้ปั็ญหาขึ้องคน่ ชุมชน่ ทุ้องถิ�น่ สงัคม ด้าน่สิ�งแวดล้อม น่ำาน่วัตั้กริริมไป็สร้ิางให้เกิดการิเป็ล่�ยน่แป็ลงขึ้องสภาวะ
แวดล้อมทุ่�ด่ขึ้่�น่ เพัิ�มคุณภาพัช่วิตั้ขึ้องป็ริะชาชน่ให้ด่ขึ้่�น่ ริวมทัุ�งด้าน่วิชาการิม่การิเผ่ยแพัริ่ผ่ลงาน่ทุางวิชาการิ  
โดยทัุ�งหมดน่่�ต้ั้องอาศัึยกริะบวน่การิม่สว่น่ริว่มขึ้องผู้่ม่สว่น่ได้สว่น่เสย่สำาคัญ เริิ�มตัั้�งแต่ั้การิตัั้�งโจัทุย์วิจััย การิริว่ม
คิดริ่วมทุำาและริ่วมติั้ดตั้าม ผ่น่วกกับความคิดเห็น่และมุมมองจัากผู้่ทุริงคุณวุฒิ/ผู้่เช่�ยวชาญ ใน่การิป็ริับป็รุิง 
ขึ้อ้เสน่อโคริงการิ กริะบวน่การิทุำางาน่วิจััย เพ้ั�อให้ได้ผ่ลงาน่ทุ่�ม่ป็ริะสิทุธภิาพัและป็ริะสิทุธผิ่ลเพ้ั�อพั่�น้่องป็ริะชาชน่
ใน่พั้�น่ทุ่� (ภาพัทุ่� 6-7)

ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ํา
Area-Based Strategic Programs

Micro level
เศรษฐกิจฐานรากและลดความเหล่ือมล้ํา

Local
enterprise

Smart
community

Poverty

Potential analysis
Focus on BCG
Financial literacy

entrepreneurship
New value chain
Unit : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
/OTOP/Local SME/S.E.

Macro level
กระจายศูนย์กลางความเจริญและเมืองน่าอยู่

Smart growth charter
Data-driven planning
กองทุนรักบ้านเกิด
กลไกการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี

ขีดความสามารถใหม่ของท้องถ่ิน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
ในพ้ืนท่ีพิเศษ และชายแดนในภูมิภาค
Unit : ท้องถ่ิน เมือง จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค

Smart city

Smart
government

(local, 
provincial, 
regional)

พ้ืนท่ีพิเศษ 
และชายแดนใน

ภูมิภาค

ระบบค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจน
ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพ้ืนท่ี:  
วิเคราะห์ปญัหาและฐานทุนครัวเรือน
ยากจน (PPPConnext)
ระบบส่งต่อความช่วยเหลือระดับส่วนกลาง
และพ้ืนท่ี
การพัฒนาโมเดลแก้จนระดับพ้ืนท่ี  
(Operating Model)
Unit : ครัวเรือน

Learning community
Learning & innovation platform
Digital platform

Concrete changes
Unit : ตําบล

19หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



ภ�พิท่� 6 แน่วทุางการิสำนั่บสำนุ่น่ทุุน่วิจััยขอุงหน่่วย บพัทุ.

กระบวนการต้นน้ํา กระบวนการกลางน้ํา กระบวนการปลายน้ํา

กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วย บพท. การเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ี

หน่วย บพท.
พัฒนาและจัดทํากรอบการวิจัยระดับชาติ (National Research 

Framework) ท่ีมีเปา้หมายและตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิชัดเจน

กระบวนการพิจารณารายงานความก้าวหน้า กระบวนการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์

ประกาศทุน ทาบทามนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ

จัดเวทีช้ีแจง
ประกาศทุน

เวทีท่ีพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย

รับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS

กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด

Workshop ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ

ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งต้ังคณะกรรมการฯ

1 2

ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เช่ียวชาญ

คณะกรรมการ +
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เช่ียวชาญ

คณะกรรมการ +
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ

1 2

พิจารณาเอกสาร
(paper review)

พิจารณาเอกสาร
(paper review)

พิจารณาเอกสาร
(paper review)

พิจารณาเอกสาร
(paper review)

การประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ

เวทีพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ

การประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ

เวทีพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ

ผ่าน ผ่าน

ผ่าน ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่านx ไม่ผ่านx

ไม่ผ่านx

ผ่านไม่ผ่านxยุติโครงการ

ไม่ผ่านx

ไม่ผ่านx

ผ่านแบบ
มีเง่ือนไข

ผ่านแบบ
มีเง่ือนไข

ผ่านไม่ผ่านx

ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เช่ียวชาญ

คณะกรรมการ +
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ

1 12 2

พิจารณาเอกสาร
(paper review)

พิจารณาเอกสาร
(paper review)

การประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณารายงานความก้าวหน้า

เวทีพิจารณา
รายงานความก้าวหน้า

ผ่านไม่ผ่านxไม่ผ่านx ผ่านแบบ
มีเง่ือนไข ผ่านไม่ผ่านx ผ่านแบบ

มีเง่ือนไข

ผ่าน ผ่านแบบ
มีเง่ือนไข ไม่ผ่านxผ่าน ผ่านแบบ

มีเง่ือนไข

ผ่านไม่ผ่านx

การปรับข้อเสนอโครงการเพ่ือจัดทํา TOR

พิจารณาเอกสาร
(paper review)

พิจารณาโดย
บพท.

ผ่านไม่ผ่านx

พิจารณาโดย
บพท.

พิจารณาโดย บพท.

พิจารณาในเวที
(dialogue forum)

จัดทํา TOR

กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบ้ืองต้น

รายงานความก้าวหน้า

บพท. แจ้งสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้เช่ียวชาญ/คณะกรรมการฯ บพท. แจ้งสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู้เช่ียวชาญ/คณะกรรมการฯ

ปรับแก้ไขรายงานความก้าวหน้า

พิจารณาเอกสาร
(paper review) พิจารณาเอกสาร

(paper review)
พิจารณาโดย บพท.

พิจารณาโดย บพท.

เบิกเงินงวดถัดไป

ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เช่ียวชาญ

คณะกรรมการ +
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ

พิจารณาเอกสาร
(paper review)

พิจารณาเอกสาร
(paper review)

(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ และแบบสรุปปิดโครงการ

การประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณา (ร่าง) รายงาน

ฉบับสมบูรณ์
เวทีพิจารณา

(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และสรุปรายงานการเงิน

ขยาย
ระยะเวลา/

ยุติโครงการ

เบิกเงินงวดถัดไป / คืนเงินคงเหลือ

ส้ินสุดโครงการ

ภ�พิท่� 7 กริะบวน่การิบริิหาริจััดการิงาน่วิจััยขอุง
หน่่วย บพัทุ.
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ส่วน่ขึ้องยุทุธศึาสตั้ร์ิด้าน่การิวิจััยและสร้ิางน่วัตั้กริริมเพั้�อการิพััฒน่าเชิงพั้�น่ทุ่�และเศึริษฐกิจัทุ้องถิ�น่เพ้ั�อ 
ลดความเหล้�อมลำา ภายใต้ั้แผ่น่ด้าน่วิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม ฉบับป็ริับป็รุิง ปี็งบป็ริะมาณ พั.ศึ. 2564  
หน่่วย บพัทุ. ได้ริับมอบหมายหลักให้บริิหาริจััดการิทุุน่วิจััยและน่วัตั้กริริมใน่แพัลตั้ฟอริ์มทุ่� 4 การิวิจััยและ 
สริ้างน่วัตั้กริริมเพ้ั�อการิพััฒน่าเชิงพั้�น่ทุ่�และลดความเล้�อมลำา โป็ริแกริมทุ่� 13, 14 และ 15 โดยม่เป้็าหมายและ 
ผ่ลสมัฤทุธิ�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) (ภาพัทุ่� 8) ดังน่่�

ภ�พิท่� 8 โปริแกริมีตามีแผู้น่ ววน่. ทุ่�หน่่วย บพัทุ. รัิบผิู้ดชอุบ

โปรแกรมท่ี่� 13
นวััตกรรมสำำ�หรับเศรษฐกิจฐ�นร�กและชุุมชุนนวััตกรรม  
(ผลสัำมฤที่ธิิ์�ท่ี่�สำำ�คััญภ�ยในป ี2565)

O4.13
เพัิ�มขึ้ด่ความสามาริถขึ้องชุมชน่ทุ้องถิ�น่ใน่การิพัฒัน่า การิพ่ั�งตั้น่เองและการิจััดการิตั้น่เองบน่ฐาน่ป็รัิชญา
เศึริษฐกิจัพัอเพัย่ง

KR4.13.1 เกิดน่วัตั้กริริมชุมชน่ เพั้�อยกริะดับริายได้ให้กับชุมชน่ ปี็ละ 1,000 น่วัตั้กริริม 

KR4.13.2 จัำาน่วน่ Smart Community /ชุมชน่น่วัตั้กริริม ม่ความสามาริถใน่การิพัฒัน่าการิพ่ั�งตั้น่เองและ
จััดการิตั้น่เอง เพัิ�มข่ึ้�น่ 3,000 ชุมชน่ 

KR4.13.3 มูลค่าเศึริษฐกิจัสริา้งสริริค์บน่ฐาน่ทุนุ่ ทุรัิพัยากริ วัฒน่ธริริมใน่พั้�น่ทุ่�เพัิ�มขึ้่�น่ริอ้ยละ 10 ต่ั้อปี็ 

โปรแกรมท่ี่� 14
ขจัดคัวั�มย�กจนแบบเบ็ดเสำร็จและแม่นยำ� 
(ผลสัำมฤที่ธิิ์�ท่ี่�สำำ�คััญภ�ยในป ี2565)

O4.14
ป็ริะชากริกลุ่มยากจัน่หลดุพัน้่จัากความยากจัน่อยา่งยั�งยน้่ และสามาริถเข้ึ้าถ่งทุรัิพัยากริ การิศ่ึกษา  
สวัสดิการิต่ั้าง ๆ ทุ่�จัำาเป็็น่ต่ั้อการิดำาริงช่วิตั้ได้อยา่งเทุ่าเทุ่ยม

KR4.14.1 ริะบบวิเคริาะห์ขึ้อ้มูลเพั้�อติั้ดตั้ามกลุ่มเป้็าหมายคน่จัน่ทุ่�ม่ความแมน่่ยำา เพั้�อให้การิจััดสริริ 
สวัสดิการิริฐัม่ป็ริะสิทุธภิาพัและป็ริะสทิุธผิ่ลมากข่ึ้�น่ 

KR4.14.2 คน่จัน่ไมน้่่อยกว่า 20,000 คน่ ได้ริบัการิพัฒัน่าความรู้ิและทัุกษะเพั้�อป็รัิบเป็ล่�ยน่เป็็น่  
Knowledge Worker หร้ิอ Smart Farmer ม่ริายได้และคณุภาพัช่วิตั้ด่ขึ้่�น่

โปรแกรมท่ี่� 15
เมืองน่�อย่่และก�รกระจ�ยศ่นย์กล�งคัวั�มเจริญ 
(ผลสัำมฤที่ธิิ์�ท่ี่�สำำ�คััญภ�ยในป ี2565)

O4.15
พัฒัน่าเม้องศูึน่ยก์ลางใน่ภูมิภาคใน่การิสนั่บสนุ่น่การิพัฒัน่าคุณภาพัช่วิตั้ขึ้องคน่ใน่เม้องและเช้�อมโยงความเจัริญิ 
สูช่น่บทุ

KR4.15.1 เม้องศูึน่ยก์ลางทุ่�น่า่อยูแ่ละเป็็น่ Smart City ใน่ภูมิภาค 30 เม้อง โดยม่แผ่น่การิสร้ิางงาน่ใน่เขึ้ตั้
เม้องหลักและเม้องโดยริอบ และม่กลุ่ม 10 เม้องเด่น่ 

KR4.15.2 ผ่ลิตั้ภัณฑ์์มวลริวมขึ้องเม้องศูึน่ยก์ลาง และเม้องโดยริอบ เพัิ�มขึ้่�น่ริอ้ยละ 5 ต่ั้อปี็

KR4.15.3 กลไกพัฒัน่าพั้�น่ทุ่�และองค์กริป็กคริองสว่น่ทุ้องถิ�น่ม่ขึ้ด่ความสามาริถและป็ริะสทิุธภิาพัเพัิ�มขึ้่�น่ 
ใน่การิบริหิาริจััดการิเพั้�อพัฒัน่าคุณภาพัช่วิตั้ขึ้องป็ริะชาชน่ใน่พั้�น่ทุ่�

KR4.15.4 รูิป็ธริริมความริว่มม้อริะหว่างจัังหวัดชายแดน่ทุ่�เช้�อมต่ั้อกับป็ริะเทุศึเพั้�อน่บา้น่ใน่ด้าน่เศึริษฐกิจั
และวัฒน่ธริริม
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ผลการิดำาเน่ิน่งาน่

22 2564



ผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่ใน่ปี็งบป็ริะมาณ 2564 ภายใต้ั้แพัลตั้ฟอร์ิมทุ่� 4 การิวิจััยและสร้ิางน่วัตั้กริริมเพ้ั�อ
การิพัฒัน่าเชงิพ้ั�น่ทุ่�และลดความเล้�อมลำา หน่ว่ย บพัทุ. ได้ริบัการิจััดสริริงบป็ริะมาณจัากกองทุนุ่สง่เสริมิ
วิทุยาศึาสตั้ริ ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม (กองทุุน่ ววน่.) จัำาน่วน่ 860,347,963 บาทุ และม่งบป็ริะมาณขึ้อโอน่
ย้ายมาจัากปี็งบป็ริะมาณ 2563 จัำาน่วน่ 13,000,000 บาทุ ริวมงบป็ริะมาณทุ่�บริิหาริจััดการิทัุ�งหมด 
873,347,963 บาทุ ซึ่่�งสามาริถจััดสริริทุุน่วิจััยและน่วัตั้กริริมได้คริบถ้วน่ ริวมทัุ�งสิ�น่ 160 ชุดโคริงการิวิจััย 
ม่หน่ว่ยงาน่ทุ่�ได้ริบัทุุน่ 83 แหง่ คริอบคลุมพั้�น่ทุ่� 61 จัังหวัด โดยม่การิสนั่บสนุ่น่ทุนุ่วิจััยและผ่ลทุ่�คาดว่า 
จัะได้ริบั ปี็ 2564 ดังภาพัทุ่� 9

ภ�พิท่� 9 ภาพัริวมีการิสำนั่บสำนุ่น่ทุุน่วิจััยและผู้ลทุ่�คาดว่าจัะได้รัิบป ี2564

แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน”

ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

พ้ืนท่ีเปา้หมาย
20 จังหวัด  183 ตําบล  12 หน่วยงาน

งบประมาณ  
108.44 ล้านบาท

สร้างนวัตกรรมชาวบ้าน 843 คน

องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน
250 นวัตกรรม

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก 
และมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10-20

โครงการวิจัย 
20 ชุดโครงการ

แผนงาน “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี”

กรอบวิจัย 
Local Enterprises 

พ้ืนท่ีเปา้หมาย
14 จังหวัด/ปี  617 กลุ่มวิสาหกิจ

งบประมาณ  
109.21 ล้านบาท

นวัตกรรมบริหาร/จัดการ IE 
(ช่วยเหลือ/เยียวยาภายใต้วิกฤต) 617 กลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง 
ยกระดับและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 10

โครงการวิจัย 
19 ชุดโครงการ

แพลตฟอร์มสารสนเทศข้อมูล และฉลากดิจิทัล
นําเสนอข้อมูลห่วงโซ่แห่งคุณค่า

LE-Financing
Application

โมเดลธุรกิจ (ชุมชน)
ต้านโควิด-19

กรอบวิจัย 
การแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยํา
มีตําบล/พ้ืนท่ีเป้าหมาย
20 จังหวัดยากจน
22 หน่วยงาน

งบประมาณ  
192.1 ล้านบาท

โครงการวิจัย 
24 โครงการ

ได้ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนในระดับพ้ืนท่ีของกระทรวง อว.
เพ่ือส่งต่อความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคนจนโดยใช้โมเดลแก้จน
ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและส่วนกลาง รวมถึงติดตามกลุ่มคนจนเปา้หมายและพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายให้เกิดแผนพัฒนาเพ่ือการแก้ไขปญัหาความยากจนระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด

คนจนไม่น้อยกว่า 336,239 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพ่ือปรับเปล่ียนเปน็
knowledge worker หรือ smart farmer รายได้และคุณภาพชีวิตดีข้ึน และคนจนกลุ่มรายได้
ร้อยละ 40 ล่างมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี

แผนงาน“แก้ปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยํา”

กรอบวิจัย
พ้ืนที่วัฒนธรรม
มีตําบล/พ้ืนท่ีเป้าหมาย
59 พ้ืนท่ี
59 ย่านรังสรรค์

งบประมาณ  
175 ล้านบาท

โครงการวิจัย 
24 โครงการ อัตราการเติมโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก

และมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนเปน็ 10%

เกิดการพัฒนาย่าน/เมืองเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจ รวมท้ังเกิดการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
 Cultural Entrepreneur 4090 ราย
 Cultural Enterprise 4141 กลุ่ม
 Cultural Product anf Service 250 รายการ
 Cultural Space 59 ย่าน

แผนงาน “พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา”

กรอบวิจัย 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

พ้ืนท่ีเปา้หมาย 9 จังหวัด
119 โรงเรียนเป้าหมาย

งบประมาณ  
47.5 ล้านบาท

โครงการวิจัย 
11 โครงการ

โมดลนวัตกรรมและการเรียน
ท่ีทดลองในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
อย่างน้อย 11 กลไก

หลักสูตร/นวัตกรรมและนโยบาย
การจัดการศึกษาท่ีออกแบบจากพ้ืนท่ี
ตรงตามความต้องการของพ้ืนท่ี 
จํานวน 23 หลักสูตร

นักเรียนในและนอกระบบการศึกษา จํานวน 16,594 คน 
มีช่องทางการเรียนรู้และยกระดับทักษะเพ่ือพัฒนา 
และบุคลากรทางการศึกษา 1,117 คน

กรอบวิจัย 
เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่
พ้ืนท่ีเปา้หมาย
51 เมือง

ในเมืองแห่งการเรียนรู้
18 เมือง

48 โครงการวิจัย
งบประมาณ 121.10 ล้านบาท

แผนงาน “การพัฒนาเมือง”

เกิดกลไกการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือนําไปสู่การขับเคล่ือน
และการพัฒนา 42 พ้ืนท่ี

เกิดกลไกการพัฒนาการเรียนรู้ของเมือง
ของ 19 บริษัทพัฒนาเมือง

เกิดแนวทางการระดมทุนสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 พ้ืนท่ี

เกิดพ้ืนท่ีต้นแบบ (Prototype Area)
และ New Supply Chain จํานวน 9 พ้ืนท่ี

ข้อมูลของพ้ืนท่ี (Data Catalog)
48 พ้ืนท่ี

แผนพัฒนาพ้ืนท่ี (Business Model)
27 พ้ืนท่ี

การสังเคราะห์และประสบการณ์ของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดสู่พ้ืนท่ี 5 พ้ืนท่ี

แผนงาน “การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ”

กรอบวิจัย 
ต้นแบบเชิงธุรกิจเพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากฯ
มีตําบล/พ้ืนท่ีเป้าหมาย
18 จังหวัด 15 หน่วยงาน

งบประมาณ 120 ล้านบาท

โครงการวิจัย 15 โครงการ

คนภาคเกษตรและภาคบริการกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
20,000 คน เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือแก้ปญัหาด้วยตนเอง และยกระดับรายได้
ของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 30%

ตัวแบบเชิงธุรกิจ (Business Model)
เพ่ิมใช้ในการยกระดับรายได้ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ภาคการเกษตรและภาคบริการของประเทศไทยใน
15 จังหวัดนําร่อง
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หน่ว่ย บพัทุ. ได้เข้ึ้าไป็ม่บทุบาทุอยา่งสำาคัญใน่ด้าน่การิกำาหน่ดแน่วทุางป็ริะสาน่ความริว่มม้อกับมหาวิทุยาลัย
และภาค่ใน่พั้�น่ทุ่�ต่ั้าง ๆ เพั้�อป็ริะสาน่องค์ความรูิ้ขึ้องน่ักวิชาการิเขึ้้ากับภูมิปั็ญญาทุ้องถิ�น่ ให้ตั้อบสน่องความ
ต้ั้องการิขึ้องแต่ั้ละพ้ั�น่ทุ่�ได้อย่างม่ป็ริะสิทุธิภาพั มุ่งสร้ิางผู้่น่ำาการิเป็ล่�ยน่แป็ลงใน่พั้�น่ทุ่�เพั้�อเป็็น่เคริ้�องป็ริะกัน่ 
ความยั�งย้น่ โดยย่ดหลักการิทุำางาน่สำาคัญ ได้แก่ การิพััฒน่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริาก การิลดความเหล้�อมลำา และการิ 
กริะจัายการิพััฒน่า เพั้�อสริ้างโอกาสให้แก่ป็ริะชาชน่ทัุ�งใน่เขึ้ตั้ชน่บทุและเขึ้ตั้เม้อง โดยม่ผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่แยก
ตั้ามป็ริะเด็น่ยุทุธศึาสตั้ริส์ำาคัญ ดังน่่�

1 ยุทธิ์ศ�สตร์ “ก�รยกระด้ำบเศรษฐกิจัฐ�นิร�กด้ำวยก�ร 
 พ้ิฒนิ�ชุุมชุนิแลิะฐ�นิทุนิท�งว้ฒนิธิ์รรม”

ป็ริะกอบด้วย 3 แผ่น่งาน่วิจััย ภายใต้ั้โป็ริแกริมทุ่� 13 น่วัตั้กริริมสำาหริับเศึริษฐกิจัฐาน่ริากและชุมชน่
น่วัตั้กริริม ได้แก่ (1) แผ่น่งาน่วิจััย “การิจััดการิทุนุ่ทุางวัฒน่ธริริมเพั้�อยกริะดับเศึริษฐกิจัชุมชน่ และสำาน่่กทุ้องถิ�น่” 
(2) แผ่น่งาน่วิจััย “การิพัฒัน่าขึ้ด่ความสามาริถขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิใน่พ้ั�น่ทุ่� (Local Enterprises) บน่ฐาน่ทุรัิพัยากริ
พั้�น่ถิ�น่เพั้�อสริ้างเศึริษฐกิจัฐาน่ริากและเศึริษฐกิจัหมุน่เว่ยน่ใน่พั้�น่ทุ่�” ซึ่่�งทัุ�ง 2 แผ่น่งาน่วิจััยน่่�ม่กลุ่มเป็้าหมาย 
การิพััฒน่าค้อ กลุ่มอุาชุพีื่ เพั้�อสริ้างเศึริษฐกิจัใน่ชุมชน่บน่ฐาน่ทุุน่วัฒน่ธริริมและทุรัิพัยากริพ้ั�น่ถิ�น่ ตั้ามลำาดับ  
ริวมถ่งการิเช้�อมโยงภาคการิผ่ลิตั้ใน่พ้ั�น่ทุ่�กับตั้ลาดใหม่ขึ้องป็ริะเทุศึเพั้�อริะบายผ่ลิตั้ผ่ลการิเกษตั้ริ/ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ชุมชน่ 
และ (3) แผ่น่งาน่วิจััย “ชุมชน่น่วัตั้กริริมเพ้ั�อการิพััฒน่าอยา่งยั�งยน้่” ม่กลุ่มเป้็าหมายการิพัฒัน่าค้อ กลุ่มชุุมชุน 
มุ่งเน้่น่ให้ชุมชน่เกิดการิยอมริบั ป็ริบัใชเ้ทุคโน่โลย/่น่วัตั้กริริม น่อกจัากน่่�ยงัม่ (4) แผ่น่งาน่วิจััย “การิสร้ิางแผ่น่ธุริกิจั 
เพั้�อสริ้างเศึริษฐกิจัฐาน่ริากริองริับการิเป็ล่�ยน่แป็ลงและวิกฤตั้ด้าน่เศึริษฐกิจัและแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่”  
ภายใต้ั้โป็ริแกริมทุ่� 17 การิแก้ปั็ญหาวิกฤตั้ขึ้องป็ริะเทุศึ ซึ่่�งม่กลุ่มเป้็าหมายขึ้องการิพััฒน่าค้อ กลุ่มอุาชุีพื่/ 
กลุ่มคนเปราะบาง ทุ่�ได้ริบัผ่ลกริะทุบจัากการิแพัริร่ิะบาดขึ้องไวรัิสโควิด-19 โดยม่ริายละเอ่ยด ดังน่่�

1.1) แผู้น์งาน์วิิจัย “การจัดการทุัน์ทัางวัิฒน์ธรรมเพ้ื้�อยกระดับั 
เศรษฐกิจชุ้มช้น์และสำาน้์กทั�องถิิ่�น์” 

ทุนุ่ทุางศิึลป็วัฒน่ธริริม เป็็น่ฐาน่ทุุน่ทุ่�แสดงถ่งชาติั้พันั่ธุ ์เอกลักษณ์ เริ้�องริาวทุางป็ริะวัติั้ศึาสตั้ร์ิและความ
เป็็น่อาริยะขึ้องชาติั้ จัากป็ริะเด็น่ดังกล่าว หน่่วย บพัทุ. ได้พััฒน่าแผ่น่งาน่วิจััยน่่�ขึ้่�น่ โดยม่เป้็าหมาย เพั้�อให้
มหาวิทุยาลัยเป็็น่กลไกสำาคัญใน่การิอำาน่วย (Facilitate) ให้เกิดการิพััฒน่าพ้ั�น่ทุ่�ใน่มิติั้ต่ั้าง ๆ ผ่่าน่ศิึลป็ะและ
วัฒน่ธริริมทุ้องถิ�น่ ด้วยกริะบวน่การิวิจััยเชิงป็ฏิิบติัั้การิอย่างม่ส่วน่ริว่มทุ่�จัะสร้ิางกลไกความร่ิวมม้อกับภาค่หลักใน่
พั้�น่ทุ่� ได้แก่ เคริอ้ขึ้า่ยศิึลปิ็น่ องค์กริป็กคริองส่วน่ทุ้องถิ�น่ ชุมชน่ และภาคธุริกิจัเอกชน่ ใน่การิจััดทุำาแผ่น่ทุ่�วัฒน่ธริริม 
(Cultural Mapping) ซึ่่�งน่ำาไป็สูก่าริต่ั้อยอดสง่เสริมิผู้่ป็ริะกอบการิวัฒน่ธริริม (Cultural Entrepreneur) และเพัิ�ม
มูลค่าสนิ่ค้าและบริกิาริทุางวัฒน่ธริริม (Cultural Product and Service) เพั้�อให้เกิดเศึริษฐกิจัชุมชน่ทุ่�หมุน่เว่ยน่
ใน่พั้�น่ทุ่�อยา่งยั�งยน้่ พัริอ้มทัุ�งสริา้งสำาน่่กริกัษ์ถิ�น่ฐาน่บา้น่เกิด โดยขัึ้บเคล้�อน่ 20 พั้�น่ทุ่�/ยา่น่/จัังหวัด ใน่ 4 ภูมิภาค 
และคาดหวังอัตั้ริาการิเติั้บโตั้ขึ้องมูลค่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริากและมูลค่าสิน่ค้าผ่ลิตั้ภัณฑ์์ชุมชน่เพัิ�มขึ้่�น่ร้ิอยละ 10 
(ตั้าริางทุ่� 1 และภาพัทุ่� 10)
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ต�ร�งท่� 1 โจัทุย์และเป้าหมีายขอุงแผู้น่งาน่วิจััย “การิจััดการิทุุน่ทุางวัฒน่ธิริริมีเพ้ั�อุยกริะดับ 
เศึริษฐกิจัชุมีชน่และสำำานึ่กทุ้อุงถิ�น่”

โจทัย์ เป้าหมาย

การิพััฒน่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริากด้วยฐาน่ทุนุ่ทุางวัฒน่ธริริมใน่พ้ั�น่ทุ่� 
ผ่า่น่กริะบวน่การิ
1) สริา้งความริว่มม้อริะหว่างสถาบัน่ศ่ึกษากับภาค่หลักใน่พ้ั�น่ทุ่� 

ได้แก่ เคริอ้ขึ้า่ยศิึลปิ็น่ องค์กริป็กคริองสว่น่ทุ้องถิ�น่ ชุมชน่ 
และภาคธุริกิจัเอกชน่ ให้เกิดแผ่น่ความริว่มม้อ 
(Cooperation Plan) ใน่การิจััดทุำาแผ่น่ทุ่�วัฒน่ธริริม 
(Cultural Mapping)

2) พััฒน่าผู้่ป็ริะกอบการิวัฒน่ธริริม (Cultural Entrepreneur) 
ทุ่�สริา้งงาน่สริา้งริายได้ ผ่่าน่ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ทุางวัฒน่ธริริม 
(Cultural Product) และ/หริอ้ บริกิาริทุางวัฒน่ธริริม 
(Cultural Service)

1) ริายได้ชุมชน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�เป้็าหมายเพัิ�มขึ้่�น่ 
ไมน้่่อยกว่าริอ้ยละ 10

2) อัตั้ริาการิเติั้บโตั้ขึ้องมูลค่าเศึริษฐกิจั
ฐาน่ริากและมูลค่าสนิ่ค้าผ่ลิตั้ภัณฑ์์ชุมชน่
เพัิ�มขึ้่�น่ ริอ้ยละ 10

3) ม่ผู้่ป็ริะกอบการิวัฒน่ธริริมไมน้่่อยกว่า 10 
ริาย

4) ม่ผ่ลิตั้ภัณฑ์์และ/หริอ้บริกิาริทุาง
วัฒน่ธริริมไมน้่่อยกว่า 10 ผ่ลิตั้ภัณฑ์์

5) ม่แน่วทุางการิริวมกลุ่มเป็็น่วิสาหกิจั
วัฒน่ธริริม

ภ�พิท่� 10 กริอุบการิขับเคล้�อุน่แผู้น่งาน่ “การิจััดการิทุุน่ทุางวัฒน่ธิริริมีเพ้ั�อุยกริะดับ 
เศึริษฐกิจัชุมีชน่และสำำานึ่กทุ้อุงถิ�น่”

25หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



ภาพัริวมผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่ใน่ปี็งบป็ริะมาณ 2563 - 2564 หน่ว่ย บพัทุ. ได้สนั่บสนุ่น่การิดำาเนิ่น่งาน่วิจััย 
จัำาน่วน่ 26 ชุดโคริงการิ ให้กับ 22 มหาวิทุยาลัยใน่พั้�น่ทุ่� ริวมงบป็ริะมาณ 246,500,000 บาทุ ก่อให้เกิดผ่ลผ่ลิตั้ 
ผ่ลลัพัธ ์และผ่ลกริะทุบ ดังน่่�

• เกิดการิห่มนุเวยีนขอุงเศึรษฐกิจัภายในพื่่�นที�ทางวัฒนธรรมชุุมชุนแล้ว 74 ยา่น 47 จัังห่วัด คริอบคลมุ
ทุกุภูมิภาคทัุ�วป็ริะเทุศึ ได้แก่ ภาคเห่น่อุ (17 ยา่น 9 จัังห่วัด ได้แก่ เชย่งริาย เชย่งใหม่ ลำาป็าง แพัริ ่
แมฮ่่่องสอน่ พัะเยา ลำาพันู่ น่คริสวริริค์ กำาแพังเพัชริ ภาคตะวันอุอุกเฉียีงเห่น่อุ (17 ยา่น 14 จัังห่วัด 
ได้แก่ อำาน่าจัเจัริญิ กาฬสิน่ธุ ์ริอ้ยเอ็ด สกลน่คริ หน่องคาย อุดริธาน่่ ยโสธริ สรุินิ่ทุริ ์เลย ชยัภูมิ บุริร่ิมัย ์
อุบลริาชธาน่่ มหาสาริคาม น่คริริาชสม่า) ภาคกลาง (20 ยา่น 14 จัังห่วัด ได้แก่ อุทัุยธาน่่ กาญจัน่บุริ ่
ชลบุริ ่สริะบุริ ่ริะยอง เพัชริบุริ ่สมุทุริสงคริาม สมุทุริสาคริ สมุทุริป็ริาการิ อ่างทุอง สพุัริริณบุริ ่น่น่ทุบุริ ่
ป็ทุมุธาน่่ กรุิงเทุพัมหาน่คริ) และภาคใต้ (20 ยา่น 10 จัังห่วัด ได้แก่ สงขึ้ลา น่คริศึริธ่ริริมริาช ตั้รัิง 
พัทัุลุง สตั้ลู กริะบ่� ภูเก็ตั้ ยะลา ปั็ตั้ตั้าน่่ น่ริาธวิาส) อาทิุ “ตลาดแคมขอุง” ถน่น่หน้่าวัดหายโศึก-เขึ้้�อน่
ป้็องกัน่ตั้ลิ�ง (ตั้ลาดทุ่าเสด็จั) อำาเภอเม้อง จัังหวัดหน่องคาย “ตลาดไทย ตลาดธรรม” ณ วัดไชยชุมพัล
ชน่ะสงคริาม อำาเภอเม้อง จัังหวัดกาญจัน่บุริ ่ “ห่ลาดชุุมทางทุ่งสง” ถน่น่ชน่ป็ริด่า ตั้ำาบลป็ากแพัริก 
อำาเภอทุุ่งสง จัังหวัดน่คริศึริธ่ริริมริาช และ “กาดไทล่�อุ” อำาเภอเชย่งคำา จัังหวัดพัะเยา

• เกิดกลไกหลักใน่การิสน่ับสนุ่น่การิจััดกิจักริริมอย่างต่ั้อเน้่�องใน่พั้�น่ทุ่� ผ่่าน่กลไกภาคริัฐ ทุ้องถิ�น่และ
ป็ริะชาสงัคมใน่ 74 ยา่น่

• ม่การิจััดกิจักริริมมากกว่า 753 คริั�ง โดยใน่ตั้ลาดม่การิจัำาหน่า่ยสิน่ค้าและบริกิาริเชงิวัฒน่ธริริมทุ้องถิ�น่
หลากป็ริะเภทุ เช่น่ อาหาริและเคริ้�องด้�ม งาน่หัตั้ถกริริม เคริ้�องแต่ั้งกาย ขึ้องทุ่�ริะล่ก สิน่ค้าเกษตั้ริ  
สรา้งรายได้กว่า 135 ล้านบาท

• เกิดการิสริา้งผ่ป้ระกอุบการเชงิวัฒน่ธริริมใน่พั้�น่ทุ่� อยา่งน้่อย 6,000 ราย 

• เกิดการิพััฒน่าผ่ลิตั้ภัณฑ์์เชิงวัฒน่ธริริมทุ้องถิ�น่กว่า 150 ริายการิ ส่งผ่ลให้ผู้่ป็ริะกอบการิใน่พั้�น่ทุ่�ม่
ป็ริมิาณการิขายสนิค้าเพื่ิ�มส่งขึ�นเฉล่�ยเป็็น่ 10,859 บาทต่อุราย

• กิจักริริมเปิ็ดพ้ั�น่ทุ่�ทุางวัฒน่ธริริม เม้�อคิดเป็็น่ผ่ลตั้อบแทุน่จัากการิลงทุุน่ (ROI) พับว่าผ่ลกริะทุบจัาก
โคริงการิทุำาให้เกิดผ่ลตั้อบแทุน่เฉล่�ย 8.57 เท่า หริ้ออาจักล่าวได้ว่าหากม่เม็ดเงิน่ลงทุุน่ใน่โคริงการิ 
การิจััดการิทุุน่ทุางวัฒน่ธริริมลักษณะน่่� 1 บาทุ จัะทุำาให้เกิดการิหมุน่เว่ยน่ขึ้องริะบบเศึริษฐกิจัและ 
สริา้งมูลค่าใหม่เพิั�มขึ้่�น่โดยเฉล่�ยกว่า 8.57 บาทุ สะทุ้อน่การิลงทุนุ่ขึ้องภาคริฐัทุ่�ม่ความคุ้มค่า
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 ตัวิอย�างการขับัเคล้�อน์แผู้น์งาน์ใน์พ้ื้�น์ท่ั�

การิสร้ิางย่าน่เศริษฐกิจัด้วยทุุน่ทุางวัฒน่ธริริมชุ่มช่น่ เพ้ั�อกริะตุ้น่เศริษฐกิจัใน่ 18 พ้ั�น่ทุ่� โดย 
มหาวิทุยาลัยศิึลป็ากริ ม่เป้็าหมายเพ้ั�อสร้ิางกลไกการิขัึ้บเคล้�อน่การิพัฒัน่าเศึริษฐกิจับน่ฐาน่ทุุน่ทุางวัฒน่ธริริมใน่
พั้�น่ทุ่� ม่กลไกหลักใน่พั้�น่ทุ่� ค้อ ภาคองค์กริป็กคริองสว่น่ทุ้องถิ�น่ และภาคป็ริะชาสงัคม และกลไกริอง ซึ่่�งป็ริะกอบด้วย 
ภาคเอกชน่ สถาบัน่การิศ่ึกษาใน่พ้ั�น่ทุ่� ชุมชน่ และหน่่วยงาน่อ้�น่ ๆ โดยกิจักริริมขึ้องโคริงการิวิจััยเน้่น่การิสร้ิาง 
การิทุำางาน่ริว่มขึ้องกลไกทัุ�งหมดผ่่าน่การิทุำากิจักริริมวิจััยต่ั้าง ๆ คริอบคลมุใน่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ 

- ภาคเหน้่อ จัำาน่วน่ 4 จัังหวัด ได้แก่ พัะเยา เชย่งใหม ่ลำาพันู่ แมฮ่่่องสอน่
- ภาคกลาง จัำาน่วน่ 5 จัังหวัด ได้แก่ กาญจัน่บุริ ่สพุัริริณบุริ ่น่น่ทุบุริ ่ชลบุริ ่กรุิงเทุพัมหาน่คริ
- ภาคตั้ะวัน่ออกเฉย่งเหน้่อ จัำาน่วน่ 5 จัังหวัด สกลน่คริ กาฬสนิ่ธุ ์อุดริธาน่่ ริอ้ยเอ็ด หน่องคาย
- ภาคใต้ั้ จัำาน่วน่ 4 จัังหวัด น่คริศึริธ่ริริมริาช ภูเก็ตั้ ยะลา ปั็ตั้ตั้าน่่

 ผู้ลการดำาเนิ์น์งาน์ท่ั�ผู้�าน์มา

• เกิดน่วัตั้กริริมการิจััดการิขึ้องพั้�น่ทุ่�โดยคน่ใน่พั้�น่ทุ่�ริ่วมคิดและริ่วมดำาเน่ิน่การิ ยกริะดับการิเริ่ยน่รูิ้เชิง
วิเคริาะห์และสังเคริาะห์ขึ้องป็ริะชาคมและทุ้องถิ�น่ด้วยการิวิจััยขึ้องคน่ใน่พั้�น่ทุ่� 

• เกิดการิผ่สมผ่สาน่องค์ความรูิ้ด้าน่การิออกแบบผ่ลิตั้ภัณฑ์์ดั�งเดิมกับแบบริ่วมสมัยทุำาให้เกิดการิสริ้าง
งาน่เพ้ั�อความยั�งย้น่ขึ้องชุมชน่ เช่น่ อาหาริพั้�น่ถิ�น่ เส้�อผ้่าและงาน่หัตั้ถกริริมทุ่�ใช้วัตั้ถุดิบขึ้องทุ้องถิ�น่ 
ขึ้องทุ่�ริะล่ก เป็็น่ต้ั้น่ 

• คน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�ได้ริับการิพััฒน่าฝึึกทัุกษะเป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิเชิงวัฒน่ธริริม (Cultural Entrepreneur) ทุ่�
สามาริถใชวั้ตั้ถดิุบและ/หริอ้ขึ้อ้มูลความรู้ิเร้ิ�องริาวความเป็็น่มาและวิถ่ความเป็็น่อยูใ่น่พั้�น่ทุ่�ขึ้องตั้น่ ใน่
การิผ่ลิตั้สนิ่ค้าและบริกิาริทุ่�แสดงถ่งอัตั้ลักษณ์ขึ้องพั้�น่ทุ่� 

• เกิดการิพััฒน่าพั้�น่ทุ่�/ย่าน่ทุางเศึริษฐกิจัขึ้องชุมชน่เม้องและจัังหวัด โดยใน่พั้�น่ทุ่�ดังกล่าวม่การิจััด
กิจักริริมและจัำาหน่่ายผ่ลิตั้ภัณฑ์์สนิ่ค้าและบริกิาริเชงิวัฒน่ธริริมขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิ และกลุ่มวิสาหกิจั
เชงิวัฒน่ธริริม ทัุ�ง 18 พั้�น่ทุ่� สามาริถสร้ิางริายได้ทัุ�งหมด 14.22 ล้าน่บาทุ จัากการิจััดกิจักริริม 75 คริั�ง 
โดยเม้�อเป็ริย่บเทุ่ยบริายได้ก่อน่และหลังจััดกิจักริริม ผู้่ป็ริะกอบการิม่ริายได้ต่ั้อคน่ต่ั้อเด้อน่เพัิ�มข่ึ้�น่กว่า
ริอ้ยละ 128.1 ซึ่่�งเป็็น่ผ่ลมาจัากการิทุ่�สามาริถขึ้ายสนิ่ค้าและบริกิาริได้เพัิ�มขึ้่�น่อัน่เน้่�องมาจัากการิเปิ็ด
ตั้ลาดกิจักริริมทุางวัฒน่ธริริม โดยเฉพัาะผู้่ป็ริะกอบการิริายใหม่ทุ่�พั่�งเริิ�มต้ั้น่ธุริกิจัพัร้ิอมกัน่กับทุ่�ได้ม่
การิเปิ็ดตั้ลาดทุางวัฒน่ธริริม 

• ผู้่ป็ริะกอบการิและผู้่ทุ่�เก่�ยวขึ้อ้งกับธุริกิจัเชงิวัฒน่ธริริมม่ริายได้มากขึ้่�น่ และเกิดจิัตั้สำาน่่กใน่การิอนุ่ริกัษ์ 
ส้บสาน่ และพััฒน่าทุุน่ทุางวัฒน่ธริริมชุมชน่ใน่พั้�น่ทุ่� ทัุ�งเกิดการิถ่ายทุอดองค์ความรูิ้ให้ชน่รุิ่น่ต่ั้อไป็  
ยกตัั้วอย่าง การสร้างย่านเศึรษฐกิจัด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุุมชุนในพื่่�นที�อุำาเภอุทุ่งสง จัังห่วัด
นครศึรธีรรมราชุ ห่รอุ่ “ห่ลาดชุุมทางทุ่งสง” เกิดจัากการิสริ้างความริ่วมม้อใน่การิทุำางาน่ขึ้องภาค่
เคริ้อขึ้่ายทัุ�งภาคริัฐ เอกชน่ และป็ริะชาสังคม โดยม่คณะกริริมการิป็ริะชาคมวัฒน่ธริริมเม้องทุุ่งสง  
ทุ่�แต่ั้งตัั้�งโดยเทุศึบาลเม้องทุุ่งสง และคณะทุำางาน่หลาดชุมทุางทุุ่งสงเป็็น่กลไกหลัก ทุำาหน้่าทุ่�ให้การิ
สนั่บสนุ่น่ใน่ด้าน่ต่ั้าง ๆ อาทิุ การิสมทุบงบป็ริะมาณการิจััดกิจักริริมด้าน่วัฒน่ธริริม การิจััดทุำาแผ่น่
โคริงการิพััฒน่าพั้�น่ทุ่� ตัั้�งงบป็ริะมาณป็ริะจัำาปี็ ป็ริะสาน่งาน่ขึ้อความริว่มม้อใน่การิทุำางาน่ และอำาน่วย
ความสะดวกให้คณะทุำางาน่ใน่พั้�น่ทุ่� น่อกจัากน่่� ยังม่หน่่วยงาน่อ้�น่ ๆ ทุ่�ม่ส่วน่ริ่วมใน่การิพััฒน่าย่าน่
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เศึริษฐกิจัใน่พั้�น่ทุ่�อำาเภอทุุ่งสง ได้แก่ หน่่วยงาน่ริาชการิใน่พ้ั�น่ทุ่� สถาบัน่อุดมศ่ึกษา โริงเริ่ยน่ใน่พ้ั�น่ทุ่� 
ริวมถ่งภาคป็ริะชาสังคม ชุมชน่ และกลุ่มต่ั้าง ๆ ใน่พั้�น่ทุ่� ซ่ึ่�งม่การิทุำางาน่พััฒน่าเชิงพั้�น่ทุ่�แบบม่ 
ส่วน่ริ่วม ใช้การิบริิหาริจััดการิริายได้อย่างโป็ริ่งใส เส่ยสละ และคำาน่่งถ่งผ่ลป็ริะโยชน์่ขึ้องคน่ทุุ่งสง 
เป็็น่สำาคัญ โดยพับว่าการิใชก้ลุ่มผู้่น่ำาขึ้องชุมชน่ เป็็น่สว่น่สำาคัญทุ่�จัะชว่ยขึ้บัเคล้�อน่ให้การิทุำางาน่ขึ้อง
ภาคป็ริะชาสังคมเป็็น่ไป็ได้ด้วยด่ สว่น่กลไกริองม่หน้่าทุ่�ให้คำาป็ริก่ษา ให้การิสนั่บสนุ่น่และชว่ยแก้ปั็ญหา
ทุ่�เกิน่ความสามาริถขึ้องกลไกหลัก ทุำาให้เกิดการิจััดกิจักริริมพ้ั�น่ทุ่�ย่าน่เศึริษฐกิจับน่ฐาน่ทุุน่ทุาง
วัฒน่ธริริม “หลาดชุมทุางทุุ่งสง” อยา่งต่ั้อเน้่�อง โดยใน่ปี็ 2564 ได้ม่การิจััดกิจักริริม ณ ถน่น่ชัยชุมพัล 
อำาเภอทุุ่งสง ทุุกวัน่อาทิุตั้ย ์ริวมทัุ�งหมด 26 คริั�ง ก่อุให่เ้กิดรายได้ 5,462,898 บาท ม่ค่า ROI เทุ่ากับ  
20.02 เทุ่า ม่ผู้่ป็ริะกอบการิทุางวัฒน่ธริริมจัำาน่วน่ 186 ริาย ผู้่ป็ริะกอบการิเดิม 135 ริาย ผู้่ป็ริะกอบ
การิใหม ่42 ริาย กลุ่มวิสาหกิจัชุมชน่ 9 กลุ่ม เป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิสิน่ค้าวัฒน่ธริริม 137 ริาย ทุำาให้เกิด
ริายได้เสริมิขึ้องคริวัเริอ้น่เฉล่�ยต่ั้อคน่ เป็็น่จัำาน่วน่เงิน่ 8,834 บาทุต่ั้อคน่ต่ั้อเด้อน่ คิดเป็็น่สดัสว่น่ริายได้
เสริมิต่ั้อริายได้ริวมร้ิอยละ 31.09 สะทุ้อน่ให้เห็น่ว่าริายได้จัากการิจััดกิจักริริมม่ผ่ลต่ั้อความเป็็น่อยูข่ึ้อง
ชุมชน่ใน่ริะดับมากพัอสมควริ โดยสามาริถน่ำาไป็เป็็น่ค่าใช้จ่ัายด้าน่การิศ่ึกษา สุขึ้ภาพั ชำาริะหน่่�หร้ิอ 
ค่าใชจ่้ัายทัุ�วไป็ได้ (ภาพัทุ่� 11)

ภ�พิท่� 11 กิจักริริมีพ้ั�น่ทุ่�ย่าน่เศึริษฐกิจับน่ฐาน่ทุุน่ทุางวัฒน่ธิริริมี “หลาดชุมีทุางทุุ่งสำง”
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การิสร้ิางย่าน่เศริษฐกิจัด้วยทุุน่ทุางวัฒน่ธริริมชุ่มช่น่ อำาเภอเข้มริาฐ จัังหวัดอุบลริาช่ธาน่่  
โดย มหาวิทุยาลัยอุบลริาชธาน่่ ม่การิทุำางาน่วิจััยพัฒัน่าเชงิพั้�น่ทุ่�ด้วยทุนุ่ทุางวัฒน่ธริริมใน่อำาเภอเขึ้มริาฐมาอยา่ง 
ต่ั้อเน้่�องนั่บตัั้�งแต่ั้ปี็ พั.ศึ. 2559 - 2563 เกิดการิดำาเน่นิ่การิอยา่งม่สว่น่ริว่มริะหว่างชุมชน่ ผู้่ป็ริะกอบการิ เคร้ิอขึ้า่ย
ศิึลปิ็น่ องค์กริป็กคริองส่วน่ทุ้องถิ�น่ โริงเริ่ยน่ และสถาบัน่พััฒน่าองค์กริชุมชน่ (พัอช.) ซ่ึ่�งได้ริ่วมทุำางาน่ศ่ึกษา
ป็ริะวัติั้ศึาสตั้ริ์และศิึลป็วัฒน่ธริริมเม้องเขึ้มริาฐ จััดทุำาแผ่น่ทุ่�ทุางวัฒน่ธริริมและป็ริับภูมิทัุศึน์่วัฒน่ธริริมใน่พั้�น่ทุ่�  
9 ตั้ำาบลขึ้องอำาเภอเขึ้มริาฐ ฟื� น่ฟูลำาตัั้งหวาย4 และศึิลป็ะการิแสดงเขึ้มริาฐ พััฒน่าผู้่ป็ริะกอบการิสิน่ค้าทุาง
วัฒน่ธริริม อบริมทูุตั้วัฒน่ธริริมเขึ้มริาฐ และจััดทุำาเว็บไซึ่ต์ั้และแอป็พัลิเคชัน่แสดงข้ึ้อมูลวัฒน่ธริริมเขึ้มริาฐ  
ซึ่่�งสามาริถสร้ิางริายได้แก่ผู้่ป็ริะกอบการิใน่พ้ั�น่ทุ่� ทัุ�งน่่�ใน่ปี็ 2564 มุ่งเน้่น่การิพััฒน่ากลไกการิทุำางาน่เพั้�อพััฒน่า
และขึ้ับเคล้�อน่ศิึลป็ะและวัฒน่ธริริมเชิงพั้�น่ทุ่� โดยม่หน่่วยงาน่จัากทัุ�งภาคชุมชน่ ผู้่ป็ริะกอบการิ เคริ้อขึ้า่ยศิึลปิ็น่ 
องค์กริป็กคริองสว่น่ทุ้องถิ�น่ โริงเริย่น่ สถาบนั่พัฒัน่าองค์กริชุมชน่ (พัอช.) ม่มหาวิทุยาลัยอุบลริาชธาน่่เป็็น่ทุ่มวิจััย
ทุ่�ริว่มสริา้งกลไกภายใน่พั้�น่ทุ่�เพั้�อการิพัฒัน่าศิึลป็ะและวัฒน่ธริริมเชงิพั้�น่ทุ่�อำาเภอเขึ้มริาฐ จัากการิขึ้บัเคล้�อน่งาน่
ทุำาให้เกิดการิจััดทุำาฐาน่ข้ึ้อมูลแผ่น่ทุ่�ทุางวัฒน่ธริริม และพััฒน่าริะบบสาริสน่เทุศึทุางภูมิศึาสตั้ร์ิและเว็บไซึ่ต์ั้เพั้�อ
เผ่ยแพัริข่ึ้อ้มูลทุนุ่ทุางวัฒน่ธริริมและผ่ลการิพััฒน่าพั้�น่ทุ่�วัฒน่ธริริมอำาเภอเขึ้มริาฐแก่ผู้่ทุ่�สน่ใจั น่ำาไป็สูก่าริพัฒัน่า
ผู้่ป็ริะกอบการิทุางวัฒน่ธริริม ได้แก่ ริา้น่ฝ้ึายฮั่กคริาม กลุ่มสตัั้บริริณ วิสาหกิจัชุมชน่กลุ่มสตั้ริพ่ัฒัน่าบา้น่โพัธิ�เม้อง 
กลุ่มพััฒน่าอาชพ่ับา้น่ดงเย็น่และกลุ่มสมัมาชพ่ัชุมชน่บ้าน่น่าหน่องเชอ้ก กลุ่มกล้วยตั้ากแสงแริก ผู้่ป็ริะกอบการิ 
กลุ่มชาติั้พััน่ธุ ์บา้น่ป่็าขึ้า่ ตั้ำาบลหน่องสิม ทุ่�ได้พัฒัน่าผ่ลิตั้ภัณฑ์์ผ้่าทุอลายดอกขึ้า่ และมวยดริฟิกาแฟ ทุ่�สะทุ้อน่
อัตั้ลักษณ์ชาติั้พััน่ธุ์ผู้่ไทุ ปั็จัจุับัน่โคริงการิวิจััยอยู่ใน่ขึ้ั�น่ตั้อน่การิขึ้ยายจัำาน่วน่ผู้่ป็ริะกอบการิเชิงวัฒน่ธริริม และ
สนิ่ค้าบริกิาริเชงิวัฒน่ธริริม โดยเม้�อม่การิวัดและป็ริะเมนิ่ผ่ลทุางเศึริษฐกิจั ผ่ลตั้อบแทุน่จัากการิลงทุนุ่ (ROI) ด้วย
งบป็ริะมาณวิจััย  โคริงการิวิจััยทัุ�งสองโคริงการิขึ้องมหาวิทุยาลัยสามาริถสริา้งมลูค่าริายได้ให้แก่คน่ใน่พั้�น่ทุ่�อำาเภอ
เขึ้มริาฐเพิั�ม โดยเงิน่ลงทุุน่ 1 บาทุ สามาริถสร้ิางผ่ลตั้อบแทุน่จัากการิลงทุนุ่จัำาน่วน่ 51.27 บาทุ และใน่สว่น่การิ
ป็ริะเมิน่ผ่ลตั้อบแทุน่สังคม (SROI) พับว่า มูลค่าการิลงทุุน่ 1 บาทุ สามาริถสร้ิางมูลค่าผ่ลลัพัธ์ทุางสังคมเฉล่�ย 
ใน่อัตั้ริาสว่น่ 1 : 6.98 (ภาพัทุ่� 12)

 

 
ภ�พิท่� 12 การิพััฒน่าเชิงพ้ั�น่ทุ่�ด้วยทุุน่ทุางวัฒน่ธิริริมีใน่อุำาเภอุเขมีริาฐ จัังหวัดอุุบลริาชธิาน่่

4 ลำาตัั้งหวาย เป็็น่ศิึลป็ะการิแสดงทุ่�ป็ริากฏิใน่วัฒน่ธริริมสองฝัึ� งแม่น่ำาโขึ้ง ไทุย-ลาว โดยเริิ�มต้ั้น่จัากการิขึ้บัลำาป็ริะกอบดน่ตั้ริภ่ายหลังม่การิฟอ้น่ริำาป็ริะกอบ
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1.2) แผู้น์งาน์วิิจัย “การพัื้ฒน์าข่ดควิามสามารถิ่ของผู้้�ประกอบัการ 
ใน์พ้ื้�น์ท่ั� (Local Enterprises) บัน์ฐาน์ทัรัพื้ยากรพ้ื้�น์ถิิ่�น์ 
เพ้ื้�อสร�างเศรษฐกิจฐาน์รากและเศรษฐกิจหมุน์เว่ิยน์ใน์พ้ื้�น์ท่ั�”

การิพััฒน่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริากใน่ป็ริะเทุศึไทุยส่วน่ใหญ่เกิดจัากการิสริ้างเศึริษฐกิจัและริายได้ริะดับชุมชน่
บน่ฐาน่ทุริัพัยากริพั้�น่ถิ�น่และม่ทุุน่ใน่พั้�น่ทุ่�เป็็น่กลไกสำาคัญใน่การิขึ้ับเคล้�อน่ โดยกลุ่มอาช่พัทุ่�เป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิ
ใน่พั้�น่ทุ่� (Local Enterprises) นั่�น่ ม่ความเช้�อมโยงสำาคัญกับการิใชทุ้ริพััยากริใน่พั้�น่ทุ่�เพั้�อสริา้งมูลค่าเพัิ�ม (Value 
Added) เป็ล่�ยน่วัตั้ถดิุบพั้�น่ถิ�น่เป็็น่สนิ่ค้า ก่อเกิดการิจ้ัาง/สร้ิางงาน่ใน่พ้ั�น่ทุ่� อ่กทัุ�งยงัเป็็น่หน่่�งใน่โคริงสร้ิางทุ่�กริะจัาย
ริายได้ไป็สูฐ่าน่ริาก (เกษตั้ริกริและผู้่ผ่ลิตั้ต้ั้น่น่ำา) อยา่งไริก็ตั้าม ปั็จัจุับนั่กลุ่มผู้่ป็ริะกอบการิใน่พ้ั�น่ทุ่�เหล่าน่่�สว่น่ใหญ่
ยงัต้ั้องการิความชว่ยเหล้อทุ่�สำาคัญใน่ 3 ด้าน่ ค้อ (1) การิเพัิ�มสมริริถน่ะการิป็ริะกอบการิ (2) การิเพัิ�มศัึกยภาพัใน่
การิทุำาธุริกิจั และ (3) การิเพัิ�มขึ้ด่ความสามาริถใน่การิแข่ึ้งขึ้นั่ใน่ตั้ลาดทุ่�แทุ้จัริงิ เพั้�อให้กลุม่ผู้่ป็ริะกอบการิใน่พั้�น่ทุ่� 
เกิดการิพััฒน่าธุริกิจัขึ้องตั้น่เขึ้้าสูก่าริแขึ้ง่ขึ้ัน่ใน่ตั้ลาดและเติั้บโตั้ได้อยา่งยั�งย้น่ ขึ้ณะเด่ยวกัน่เม้�อวิเคริาะห์ห่วงโซึ่่
คณุค่าขึ้องสิน่ค้าทุ่�ผ่ลิตั้จัากผู้่ป็ริะกอบการิใน่พั้�น่ทุ่�พับว่า สดัสว่น่แบง่ริายได้ตั้ลอดหว่งโซึ่อุ่ป็ทุาน่กลับตั้กอยูใ่น่ม้อ
ขึ้องกลุ่มคน่ส่วน่น้่อย ค้อ คน่ริวบริวม/แป็ริรูิป็ และคน่ขึ้าย โดยเกษตั้ริกริ (ผู้่ผ่ลิตั้วัตั้ถุดิบ) ซึ่่�งเป็็น่คน่กลุ่มใหญ่ 
กลับม่สดัสว่น่ริายได้จัากการิขึ้ายผ่ลิตั้ภัณฑ์์ใน่รูิป็แบบเดิมเพัย่ง ริอ้ยละ 7-17 เทุ่านั่�น่ (บณัฑิ์ตั้ อิน่ณวงศ์ึ, 2564) 
ซึ่่�งการิแก้ปั็ญหาดังกล่าวสามาริถทุำาได้ใน่สองแน่วทุาง ป็ริะการิแริก ค้อ การิวางริะบบโคริงสริา้งการิกริะจัายริายได้ 
ทุ่�เป็็น่ธริริมสู่ฐาน่ริาก (เกษตั้ริกริและผู้่ผ่ลิตั้ต้ั้น่น่ำา) ผ่่าน่กริะบวน่การิดำาเน่ิน่ธุริกิจัขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิเดิมทุ่�เป็็น่ 
ผู้่ป็ริะกอบการิทุ่�ม่ความเป็็น่ธริริมใน่การิริบัซ้ึ่�อสิน่ค้า (Good Buy) ใน่พั้�น่ทุ่� และป็ริะการิทุ่�สอง ค้อ การิพัฒัน่ากลุ่ม
เกษตั้ริกริและผู้่ผ่ลิตั้วัตั้ถุดิบต้ั้น่น่ำาทุ่�ปั็จัจุับัน่ได้ริับการิสน่ับสนุ่น่จัากภาคริัฐให้ผั่น่ตัั้วกลายเป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิเอง
ใน่พั้�น่ทุ่� ด้วยเหตุั้น่่� ผู้่ป็ริะกอบการิใน่พ้ั�น่ทุ่�จ่ังเป็็น่ฟัน่เฟืองทุ่�สำาคัญใน่การิสร้ิางเศึริษฐกิจัฐาน่ริากและเศึริษฐกิจั
หมุน่เว่ยน่ริะดับชุมชน่ ดังจัะเห็น่ได้ว่าการิเพัิ�มสมริริถน่ะและพััฒน่าศึักยภาพัขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิใน่พั้�น่ทุ่�ให้ม่ 
ขึ้ด่ความสามาริถใน่การิดำาริงการิป็ริะกอบการิและแขึ้ง่ขึ้นั่ได้ใน่ตั้ลาดภายใต้ั้สภาวการิณปั์็จัจุับนั่ จัำาเป็็น่ทุ่�จัะต้ั้อง
ให้ความรูิ้และสริ้างแผ่น่การิดำาเนิ่น่ธุริกิจัทุ่�ด่ผ่่าน่การิบริิหาริจััดการิการิเงิน่ (Financial Management) เริ่ยน่รูิ ้
หลักคิดและลงม้อป็ฏิิบัติั้ด้าน่การิจััดการิด้าน่การิผ่ลิตั้และการิตั้ลาด (Production and Marketing) พัร้ิอมการิ
จััดการิความเส่�ยง (Risk Management) โดยอาศึยัความรูิแ้ละการิเล้อกใชเ้ทุคโน่โลยแ่ละน่วัตั้กริริมทุ่�เหมาะสมกับ
การิจััดการิธุริกิจัขึ้องตั้น่ให้สามาริถดำาริงและแขึ้ง่ขัึ้น่ได้ใน่ตั้ลาดเชงิพัาณชิยแ์ละการิตั้ลาดยุคปั็จัจุับนั่ ริวมถ่งการิ
พััฒน่าแผ่น่ธุริกิจัทุ่�จัะช่วยส่งเสริิมและช่วยผ่ลักดัน่การิสริ้างผ่ลิตั้ภัณฑ์์ชุมชน่ด้วยน่วัตั้กริริมและความรูิ้น่ำาไป็สู่ 
การิผ่ลิตั้ใน่เชิงพัาณชิยเ์พั้�อจัำาหน่า่ยได้อยา่งเป็็น่รูิป็ธริริมจ่ังเป็็น่สิ�งจัำาเป็็น่อยา่งยิ�ง ดังนั่�น่แผ่น่งาน่น่่�จ่ังม่เป้็าหมาย
เพั้�อยกริะดับขึ้ด่ความสามาริถขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิใน่พั้�น่ทุ่� อาทิุ วิสาหกิจัชุมชน่/หน่่�งตั้ำาบลหน่่�งผ่ลิตั้ภัณฑ์์ (OTOP)/
วิสาหกิจัขึ้น่าดกลางและขึ้น่าดย่อมใน่พั้�น่ทุ่� (Local SMEs)/วิสาหกิจัชุมชน่เพั้�อสังคม (Social Enterprise: SE)  
ผ่า่น่การิพัฒัน่าความรูิทุ้างด้าน่วิทุยาศึาสตั้ริ ์เทุคโน่โลยแ่ละน่วัตั้กริริมสูก่าริยกริะดับและพัฒัน่าขึ้ด่ความสามาริถ
ขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิ Local Enterprises ใน่พั้�น่ทุ่�เป้็าหมาย ยกริะดับริายได้และกริะจัายริายได้ทุ่�เป็็น่ธริริมสู่กลุ่ม 
ผู้่ผ่ลิตั้/กลุ่มเกษตั้ริกริต้ั้น่น่ำาและคน่ใน่ชุมชน่ โดยตัั้�งเป็้า หมายขึ้ับเคล้�อน่ 300 กลุ่มผู้่ป็ริะกอบการิ และคาดหวัง
อัตั้ริาการิเติั้บโตั้ขึ้องมูลค่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริาก และมูลค่าสนิ่ค้าผ่ลิตั้ภัณฑ์์ชุมชน่เพิั�มขึ้่�น่ริอ้ยละ 10 (ตั้าริางทุ่� 2 และ
ภาพัทุ่� 13-14)

30 2564



ต�ร�งท่� 2 โจัทุย์และเป้าหมีายขอุงแผู้น่งาน่วิจััย “การิพััฒน่าข่ดความีสำามีาริถขอุงผูู้้ปริะกอุบการิใน่พ้ั�น่ทุ่� 
(Local Enterprises) บน่ฐาน่ทุรัิพัยากริพ้ั�น่ถิ�น่เพ้ั�อุสำร้ิางเศึริษฐกิจัฐาน่ริากและเศึริษฐกิจัหมุีน่เว่ยน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�”

โจทัย์ เป้าหมาย

1) การิพััฒน่าและยกริะดับข่ึ้ดความสามาริถขึ้อง 
ผู้่ป็ริะกอบการิใน่พั้�น่ทุ่�ให้สามาริถแขึ้ง่ขึ้นั่ได้ใน่ตั้ลาด
ทุ่�แทุ้จัริงิอยา่งยั�งย้น่ และเกิดการิจ้ัางงาน่ใน่ชุมชน่เพั้�อ
สริา้งเศึริษฐกิจัหมุน่เว่ยน่ภายใน่ชุมชน่

2) กริะบวน่การิยกริะดับและเพิั�มมูลค่าขึ้องวัตั้ถดิุบ/
ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ชุมชน่ให้ได้มาตั้ริาฐาน่สนิ่ค้าแขึ้ง่ขึ้นั่ได้ใน่
ตั้ลาดทุ่�แทุ้จัริงิ และม่การิจััดการิหว่งโซึ่ค่ณุค่าใหม ่
(New Network Value Chain) เพั้�อให้เกิดโคริงสร้ิาง
การิกริะจัายริายได้สูเ่กษตั้ริกริผู้่ผ่ลิตั้/ผู้่ผ่ลิตั้ต้ั้น่น่ำา
อยา่งเป็็น่ธริริม (Fairtrade)

1) 300 กลุ่มผู้่ป็ริะกอบการิใน่พ้ั�น่ทุ่� กลุ่มวิสาหกิจั
ชุมชน่/OTOP/Local SMEs/SE)

2) อัตั้ริาการิเติั้บโตั้ขึ้องมูลค่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริาก /
เศึริษฐกิจัชุมชน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�เป้็าหมาย บน่ฐาน่ทุนุ่
ทุรัิพัยากริ/วัฒน่ธริริมใน่พ้ั�น่ทุ่� และมูลค่าสนิ่ค้า
ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ชุมชน่เพัิ�มขึ้่�น่ริอ้ยละ 10

3) สริา้งผู้่ป็ริะกอบการิใน่ชุมชน่/รุิน่่ใหม่เพั้�อ 
ยกริะดับการิผ่ลิตั้ทุ่�ม่มาตั้ริฐาน่ ไมน้่่อยกว่า  
50 ผู้่ป็ริะกอบการิ

ภ�พิท่� 13 กริอุบการิขับเคล้�อุน่แผู้น่งาน่ “การิพััฒน่าข่ดความีสำามีาริถขอุงผูู้้ปริะกอุบการิใน่พ้ั�น่ทุ่� (Local 
Enterprises) บน่ฐาน่ทุรัิพัยากริพ้ั�น่ถิ�น่เพ้ั�อุสำร้ิางเศึริษฐกิจัฐาน่ริากและเศึริษฐกิจัหมุีน่เว่ยน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�”

31หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



ภาพัริวมผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่ใน่ปี็งบป็ริะมาณ 2563 - 2564 หน่ว่ย บพัทุ. ได้สนั่บสนุ่น่การิดำาเนิ่น่งาน่วิจััย 
จัำาน่วน่ 38 ชุดโคริงการิ งบป็ริะมาณริวม 245,313,228 บาทุ ก่อให้เกิดผ่ลผ่ลิตั้ ผ่ลลัพัธ ์และผ่ลกริะทุบ ดังน่่�

• จัากการิดำาเน่นิ่งาน่สามาริถตั้อบเป็า้หมายด้าน่การิสริา้งมลูค่าเพิั�มขึ้องผ่ลิตั้ภัณฑ์์เพัิ�มขึ้่�น่ได้ ริอ้ยละ 10 
หากแต่ั้ใน่มิติั้ขึ้องการิสร้ิางริายได้เพัิ�มให้กับชุมชน่เพัิ�มขึ้่�น่ริ้อยละ 15 นั่�น่พับว่าใน่ปี็ทุ่�ผ่่าน่มาได้ริับ 
ผ่ลกริะทุบทุางเศึริษฐกิจัค่อน่ขึ้า้งรุิน่แริง ดังนั่�น่การิดำาเนิ่น่งาน่จ่ังได้มุง่เน้่น่การิสริา้งโอกาสและป็ริะคับ
ป็ริะคองธุริกิจัให้สามาริถดำาริงอยู่ต่ั้อไป็ได้ โดยเกิดการิเพื่ิ�มสมรรถิ่นะผ่้ประกอุบการและชุ่วยเห่ล่อุ 
ผ่ป้ระกอุบการที�ได้รบัผลกระทบจัากสถิ่านการณ์โควิด-19 จัำานวน 995 กลุ่ม ผ่า่น่ 2 แพัลตั้ฟอริม์ 
(ภาพัทุ่� 15 และ 16)

- หลักสูตั้ริ “กลยุทุธ์การิบริิหาริเงิน่ทุุน่หมุน่เว่ยน่เพั้�อสริ้างสภาพัคล่องธุริกิจั” ทุ่�ม่เป้็าหมายเพั้�อ 
ยกริะดับขึ้่ดความสามาริถและศัึกยภาพัขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิใน่การิดำาริงและป็ริะคองธุริกิจัได้ 
อยา่งยั�งย้น่ จัำานวน 567 กลุ่ม โดยม่กริะบวน่การิพัฒัน่าศัึกยภาพัใน่การิดำาริงและป็ริะคองธุริกิจั
ขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิ ดังน่่� 1) การิวิเคริาะห์และการิจััดการิด้าน่การิเงิน่ (Financial Analysis)  
2) การิจััดการิด้าน่การิตั้ลาด (Marketing Design) และการิจััดการิแบริน่ด์ (Branding Design)  
3) การิจััดการิกริะบวน่การิผ่ลิตั้ (Production Design) 4) การิจััดการิความเส่�ยงธุริกิจั (Risk 
Management)

- ยกริะดับ/เพัิ�มมูลค่าผ่ลิตั้ภัณฑ์์ขึ้องกลุม่ด้วยแน่วคิดหว่งโซึ่ค่ณุค่าใหม ่เพั้�อให้ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ม่คุณลักษณะ
ตั้อบโจัทุย์ตั้ริงตั้ามความต้ั้องการิกลุม่ลกูค้า มุง่เน้่น่ให้เกิดโคริงสร้ิางการิกริะจัายริายได้สูก่ลุ่มต้ั้น่น่ำา
อย่างเป็็น่รูิป็ธริริมด้วยวัฒน่ธริริมการิค้าทุ่�ม่ธริริมาภิบาลตั้ามกติั้การิ่วมทุ่�ได้จัากการิตั้กลงริ่วมกัน่ 
ก่อให้เกิดเศึริษฐกิจัหมุน่เว่ยน่ใน่พ้ั�น่ทุ่� โดยขัึ้บเคล้�อน่ผ่่าน่มหาวิทุยาลัยเพั้�อการิพััฒน่าพ้ั�น่ทุ่� 17 
มห่าวิทยาลัย คริอบคลมุกลุ่มวิสาหกิจัเป็า้หมาย 428 กลุ่มวิสาห่กิจั ป็ริะกอบด้วยกลุ่มคนที�ได้รบั
ประโยชุน์กว่า 4,000 ราย 

ภ�พิท่� 14 Platform การิยกริะดับ LE ขอุงปริะเทุศึไทุย

Platform การยกระดับ LE ของประเทศไทย
Big Data ของ LE ภายในประเทศไทย
ข้อมูลสังเคราะห์ LE สู่การสร้างจุดคานงัด
State of Development for LE

01 Boot up (สนับสนุนและปอ้งกัน) Local Enterprise
• ป ี2563 จํานวน 100 LE
• ป ี2564 จํานวน 170 LE
การสร้างภูมิรู้ & ภูมิคุ้มกันทางธุรกิจให้กับ Local Enterprise
งบ 60,000 บาท/LE

เง่ือนไข 
1. มีการใช้ทรัพยากรพ้ืนถ่ิน
2. มีการจ้างงานในพ้ืนท่ี 

รูปแบบธุรกิจ...ท่ีเข้าข่าย

• Local SME

• Micro business

• Mini business

• Community enterprise

• OTOP business

• Agri-cluster

Local
Enterprise

ผลกระทบของธุรกรรม
ต้องเสริมพลังและสานประโยชน์
ในวงกว้างระหว่าง
ธุรกิจ-คน-สังคม-ส่ิงแวดล้อม

“สร้างรายได้ผ่านกลไกการดูดซับกรัพยากรพ้ืนถ่ิน
และกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก”

การเสริมหลักคิดทางธุรกิจ
Pre-course ผ่านระบบ Online
การเรียนรู้ในระบบ online
ผ่านประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
และนักวิจัยใน 5 หัวข้อ
1. Entrepreneurship 2. Ambition
3. Attention 4. Creativity
5. Problem solving

1

การสร้างทักษะการจัดการ
Local Enterprise
ในรูปแบบการจัดการตลาด
หลักสูตร WoW Marketing & Branding
การหา Next Growth ของธุรกิจ
และแสวงหา New Opportunity

3

การสร้างทักษะการจัดการ
Local Enterprise
ในรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กรณี LE การต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หลักสูตร Wow Production
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตาม
ความต้องการของตลาดและตอบโจทย์ธุรกิจ
ท่ีตอบโจทย์ท้ัง 3 อย่างของธุรกิจ

4

การวิเคราะห์ Network Value Chain5

การวิเคราะห์ Risk Management
การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได้
ท้ังในด้านธุรกิจให้กับ Local Enterprise

6

การสร้างทักษะการจัดการ
(ผ่านการจัดการการเงิน)
Model ธุรกิจต้าน covid
& คอร์สเงินงอกเงยเดอะซีรีย์ 
• ประตูเศรษฐี
• เศรษฐีเรือนใน
• เศรษฐีเรือนนอก

2

KPI

KPI

KPI

KPI
KPI

• Self Preparation 

• การเห็นมุมมองธุรกิจ 
• ความเข้าใจการทําธุรกิจ 
• การตอบปัญหาของธุรกิจตนเอง
• โมเดลธุรกิจเดิมของ LE

• การสร้างวินัยในการจัดการ
  การเงินตนเอง
• การวางแผนการเงินทางธุรกิจ
• การวางแผนการเงินในครัวเรือน 
• Big data ของ LE 

• Self Awareness 
• Self Evaluate
• Self Management 

• Marketization 
• Skill & Knowledge

• ทักษะการวิเคราะห์ตลาด 
• ทักษะการเข้าถึงข้อมูล 
• การเข้าใจบริบทของ
  ตลาดจริง 

• Production Analysis 
• Product development

• ทักษะการวิเคราะผลิตภัณฑ์ 
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
  ตอบโจทย์ตลาด

• Risk Management skill

• Big data ของการจัดการ
  ความเส่ียงของ LE
• แผนการจัดการความเส่ียง
  LE

LE OS VALUE CHAIN LABEL

Profit Planet People
Impact to

3P

Guarantee
by 3T
• Trust
• Transparency
• TraceabilityROI SROI BWI
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ขายสินค้าอุปโภคบริโภค
สถานพยาบาล

ร้านขายยา/เวชภัณฑ์
บริการคอมพิวเตอร์ 

ร้านสะดวกซ้ือ
Swift (ปรับได้เร็ว)
(สัดส่วน 12.6%)

Viable (พอปรับได้)
(สัดส่วน 65.7%)

Slow (ปรับได้ข้า)
(สัดส่วน 21.7%)

พร้อมฟื้ น
26.9%

รอฟื้ น
19.4%

รอรักษา
33.8%

พร้อมโต
19.9%

รับเหมาก่อสร้าง
ร้านอาหาร

ขายเคร่ืองจักร
บริการทางธุรกิจ

ท่ีปรึกษา 

ขนส่งผู้โดยสาร
ค้าปลีกเส้ือผ้า
สถานบันเทิง
ประดับยนต์

โรงแรม

0% 20% 40% 60% 80% 100%

พร้อมโต : ความสามารถในการทํากําไรดี/ สภาพคล่องดี

พร้อมฟื้ น : ความสามารถในการทํากําไรดี/ สภาพคล่องไม่ดี

รอฟื้ น : ความสามารถในการทํากําไรไม่ดี/ สภาพคล่องดี

รอรักษา : ความสามารถในการทํากําไรไม่ดี/ สภาพคล่องไม่ดี

สุขภาwทางเงินธุรกิจ SMEs กับการปรับตัว SMEs
ความสามารถในการทํากําไร

i เพ่ิมความสําคัญกับการหาตลาดใหม่ๆ
i ลดต้นทุนติดรายจ่ายท่ีไม่จําเป็นออกไป

i วางแผนการลงทุนและการตลาดล่วงหน้าได้เพ่ือ
 ขยายธุรกิจและรองรับการเติบโต

i บริหารสภาพคล่องมากข้ึน เพ่ิมสภาพคล่องเพ่ือ
 ขยายและพยุงธุรกิจให้ดําเนินต่อได้อย่างราบร่ืน

รอฟื้ น (สัดส่วน 19%)

รอรักษา (สัดส่วน 34%) พร้อมฟื้ น (สัดส่วน 27%)

ต่ํา สูง

พร้อมโต (สัดส่วน 20% ของ SMEs ท้ังหมด)

i บริหารสภาพคล่องมากข้ึน ลดต้นทุน
i หาตลาดใหม่ เปล่ียนรูปแบบธุรกิจเพ่ือหารายได้
i ปรับโครงสร้างหน้ีและธุรกิจ 

ท่ีมา : TMB Analytics

สถ
าพ

คล่
อง
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ภ�พิท่� 15 ผู้ลการิปริะเมิีน่สุำขภาพัธุิริกิจัหลังโควิด-19

A

B

C

D

E

F

G

Diagnose Health Business to….

หลักสูตร Finance
เศรษฐีเรือนใน

D-I-Y Courses B-G

การเรียนรู้เร่ืองการเงินฉบับครัวเรือน ในแต่ละข้ันตอนต้ังเร่ิมต้น
คือข้ันตอนการหว่าน พรวน เก็บเก่ียว ต่อยอด และการขยายผล

โดยองค์ความรู้ท่ีได้ในหลักสูตรช่วยให้สามารถจัดการหน้ีในครัวเรือนได้ 

Pre-course
ผ่านระบบ Online
การเรียนรู้ในระบบ Online ผ่านประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
และนักวิจัย ใน 5 หัวข้อ

หลักสูตร Finance
เศรษฐีเรือนนอก
การเรียนรู้เร่ืองการเงินในภาคธุรกิจง่ายๆ
เพ่ือออกแบบและวางแผนกลยุทธ์สําหรับธุรกิจ

หลักสูตร
WoW Branding
การออกแบบ Branding ท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนของธุรกิจ เพ่ือสร้าง

หลักสูตร
Risk Management
 การบริหารจัดการความเส่ียงของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต 

หลักสูตร
WoW Marketing

การหา Next Growth ของธุรกิจ และแสวงหา
New Opportunity ผ่าน 3 หัวข้อ

หลักสูตร
WoW Production

การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการของตลาด
และตอบโจทย์ธุรกิจ ท่ีตอบโจทย์ท้ัง 3 อย่างของธุรกิจ 

1.  Market Trend
2.  Market Size
3.  Market STP

1.  Product
2.  Packaging
3.  Process

1. Entrepreneur ship 2. Ambition 3. Attention 
4. Creativity 5. Problem solving

1. Business Description  2. Business Passion
3. Brand Position/PoP และ PoD 4. Brand Attribute 
5. Brand Promise

ภ�พิท่� 16 การิพััฒน่าหลักสูำตริ “กลยุทุธ์ิการิบริิหาริเงิน่ทุุน่หมุีน่เว่ยน่เพ้ั�อุสำร้ิางสำภาพัคล่อุงธุิริกิจั”

33หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



• พััฒน่าริะบบป็ฏิิบัติั้การิเก้� อกูล (มหาชน่) (Local Enterprise Operating System: LEOS)  
ซึ่่�งเป็็น่ริะบบริวบริวมฐาน่ข้ึ้อมูลขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิ (LE) และฉลากดิจิัทัุลน่ำาเสน่อข้ึ้อมูลใน่ห่วงโซ่ึ่คณุค่า
แบบองค์ริวม หริ้อ Value Chain (Digital) Label ทุ่�เช้�อมโยงสายธาริแห่งคุณค่าจัากผู้่ผ่ลิตั้ใน่ริะดับ
พั้�น่ทุ่�ไป็ยังผู้่บริิโภคอย่างเป็็น่รูิป็ธริริม สร้ิางความน่่าเช้�อถ้อ ตั้ริวจัสอบความถูกต้ั้องได้ ส้�อสาริด้วย
เทุคโน่โลย่ทุ่�เขึ้้าถ่ง เขึ้้าใจัได้ง่าย และเป็็น่ขึ้้อมูลทุ่�สนั่บสนุ่น่การิสริ้างความตั้ริะหนั่กรูิ้ถ่งความโป็ริ่งใส 
(Transparency) ความรัิบผิ่ดชอบ (Responsibility) ผ่ลกริะทุบเชงิบวกต่ั้อพั้�น่ทุ่� (Area-based Impact) 
และความเก้�อกลูขึ้องคน่-ทุริพััยากริธริริมชาติั้-น่วัตั้กริริม ตั้ลอดทัุ�งหว่งโซึ่ก่าริผ่ลิตั้ใน่ทุ้องถิ�น่ (ภาพัทุ่� 17)

ภ�พิท่� 17 ริะบบปฏิิบัติการิเก้�อุกูล (มีหาชน่) (Local Enterprise Operating System: LEOS) 
และฉลากดิจิัทัุลน่ำาเสำน่อุข้อุมูีลใน่ห่วงโซ่่คุณค่าแบบอุงค์ริวมี หร้ิอุ Value Chain (Digital) Label
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 ตัวิอย�างการขับัเคล้�อน์แผู้น์งาน์ใน์พ้ื้�น์ท่ั�

การิวิจััยและพััฒน่าผลิตภัณฑ์์ OTOP กลุ่มเคร้ิ�องแกงปักษ์ใต้ ใน่จัังหวัดน่คริศร่ิธริริมริาช่เพ้ั�อ
เพิั�มมูลค่าบน่ฐาน่ศักยภาพัและทุรัิพัยากริพ้ั�น่ถิ�น่ โดย มหาวิทุยาลัยเทุคโน่โลย่ริาชมงคลศึริ่วิชัย จัากการิ
วิเคริาะห์ปั็ญหาขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิเคริ้�องแกงเม้องน่คริศึริ่ธริริมริาชพับว่า วัตั้ถุดิบเคริ้�องแกงไม่ม่คุณภาพัและ 
ม่ริาคาผั่น่ผ่วน่ กริะบวน่การิผ่ลิตั้เคริ้�องแกงไม่ได้มาตั้ริฐาน่ ขึ้าดเทุคโน่โลย่หริ้อกริะบวน่การิทุางวิทุยาศึาสตั้ริ์ใน่
การิช่วยย้ดอายุขึ้องผ่ลิตั้ภัณฑ์์ เช่น่ บริริจุัภัณฑ์์ทุ่�ช่วยใน่การิเก็บริักษา ขึ้าดเทุคโน่โลย่หริ้อน่วัตั้กริริมช่วยใน่การิ
แป็ริรูิป็เป็็น่ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ชนิ่ดต่ั้าง ๆ  ด้าน่การิตั้ลาดยงัม่การิผ่ลิตั้เพั้�อขึ้ายเฉพัาะใน่ชุมชน่ ไมม่่การิกริะจัายการิจัำาหน่า่ย
ไป็ยังผู้่บริิโภคใน่ภูมิภาคอ้�น่ และยังไม่ได้น่ำาเขึ้้าสู่สถาน่ป็ริะกอบการิ เช่น่ โริงแริม ริ้าน่อาหาริ ภัตั้ตั้าคาริ หริ้อ 
ยกริะดับเป็็น่สิน่ค้าเขึ้้าสูร่ิ้าน่ค้าหริ้อห้างสริริพัสิน่ค้าแบบโมเดิริ์น่เทุริด ชุดโคริงการิวิจััยน่่�จ่ังมุ่งเน้่น่การิแก้ปั็ญหา
ตั้ลอดห่วงโซึ่่คุณค่าตัั้�งแต่ั้เกษตั้ริกริ ผู้่ผ่ลิตั้เคร้ิ�องแกง และช่องทุางการิจััดจัำาหน่่าย โดยการิจััดการิวัตั้ถุดิบ  
การิจััดการิผ่ลิตั้ภัณฑ์์ และการิจััดการิตั้ลาด ภาพัริวมได้แน่วทุางใน่การิการิจััดการิห่วงโซึ่ค่ณุค่าใหม ่สามาริถสร้ิาง
ริายได้เพิั�มขึ้่�น่ริอ้ยละ 15.35 เกิดการิจ้ัางงาน่ใน่ชุมชน่ และกริะจัายริายได้เพัิ�มขึ้่�น่ ดังน่่�

•	 ต้้นนำ� ม่การิสง่เสริมิการิป็ลกูพัช้วัตั้ถดิุบเคริ้�องแกง ได้แก่ พัริกิ พัริกิไทุย ขึ้มิ�น่และตั้ะไคร้ิ ใน่พ้ั�น่ทุ่�เพั้�อ
ลดการิน่ำาเข้ึ้าวัตั้ถุดิบจัากน่อกพ้ั�น่ทุ่�และช่วยลดต้ั้น่ทุุน่แก่ผู้่ผ่ลิตั้เคริ้�องแกง โดยความร่ิวมม้อจัากภาค่
เคริอ้ขึ้า่ย เชน่่ สำานั่กงาน่เกษตั้ริอำาเภอ และสำานั่กงาน่เกษตั้ริตั้ำาบล การิจัับคู่ริะหว่างเกษตั้ริกริผู้่ป็ลกู
กับกลุ่มผู้่ผ่ลิตั้เคริ้�องแกง ค้อ วิสาหกิจัชุมชน่เคร้ิ�องแกงบ้าน่หน่องตั้าม และกลุ่มวิสาหกิจัชุมชน่ 
เคริ้�องแกงใต้ั้แม่หนู่ล่� เกิดการิทุำาบัน่ทุ่กขึ้้อตั้กลงซึ่้�อขึ้ายทุ่�ม่ความเห็น่ชอบริ่วมกัน่ โดยผู้่ป็ริะกอบการิ
เคริ้�องแกงเป็็น่ผู้่กำาหน่ดคุณลักษณะขึ้องสิน่ค้าและตั้กลงริาคาซึ่้�อขึ้ายและป็ริิมาณริ่วมกัน่ ส่งผ่ลให้ 
ริายได้ขึ้องเกษตั้ริกริ/ผู้่ริวบริวมเพัิ�มขึ้่�น่ สามาริถแก้ปั็ญหาเร้ิ�องการิจััดหาวัตั้ถุดิบและริาคาผั่น่ผ่วน่ได้ 
สริา้งริายได้เพิั�มข่ึ้�น่ ริอ้ยละ 10.91

•	 กล�งนำ�	สริา้งมาตั้ริฐาน่ขึ้องผ่ลิตั้ภัณฑ์์เคริ้�องแกงปั็กษ์ใต้ั้ให้ม่มาตั้ริฐาน่ อย. และ GMP โดยการิทุำางาน่
ริ่วมกับสำานั่กงาน่พััฒน่าชุมชน่และสำานั่กงาน่สาธาริณสุขึ้จัังหวัด กริะทัุ�งได้ริับมาตั้ริฐาน่ อย. และ
กริะบวน่การิเทุ่ยบเทุ่ามาตั้ริฐาน่ มผ่ช. ป็ริบัเพิั�มริะดับดาวจัาก 2 ดาว เป็็น่ 4 ดาว (เคร้ิ�องแกงคั�ว) และ  
5 ดาว (เคริ้�องแกงสม้) อ่กทัุ�งม่การิออกแบบผ่ลิตั้ภัณฑ์์ “พัอหม้อ” ทุ่�เป็็น่การิบริริจุัเคริ้�องแกงคู่กับกะปิ็
แล้วบริริจุัใน่บริริจุัภัณฑ์์เด่ยวกัน่ และ “พัอม้�อ” เป็็น่ผ่ลิตั้ภัณฑ์์เคริ้�องแกงแยกคู่กับกะปิ็ ซึ่่�งม่หลักการิ 
ใชต้ั้ลาดน่ำาใน่การิพัฒัน่าผ่ลิตั้ภัณฑ์์ สริา้งริายได้เพัิ�มขึ้่�น่ริอ้ยละ 19.08

•	 ปล�ยนำ� เน้่น่การิน่ำาสิน่ค้าเข้ึ้าสู่ตั้ลาดโมเดิริ์น่เทุริด ริ้าน่ค้าป็ล่กสมัยใหม่และตั้ลาดออน่ไลน์่ พััฒน่า 
ผู้่ป็ริะกอบการิให้เป็็น่โอทุอป็เทุริดเดอริ ์(OTOP TRADER) เพั้�อเป็็น่ตัั้วกลางใน่การิจัำาหน่า่ยผ่ลิตั้ภัณฑ์์ 
OTOP การิพััฒน่าผู้่ป็ริะกอบการิเพั้�อสังคม (SE) เป็็น่ Good Boy ใน่การิริวบริวมและคัดเล้อกสิน่ค้า 
เพ้ั�อขึ้ยายและจััดหาช่องทุางจััดจัำาหน่า่ย ริวมถ่งการิป็ริะชาสัมพันั่ธส์นิ่ค้าโดยการิจััดแสดงสิน่ค้าริว่มกับ
หน่ว่ยงาน่ภาคริฐั ใน่สว่น่ขึ้องตั้ลาดออน่ไลน์่ ม่การิจัำาหน่่ายและป็ริะชาสมัพััน่ธส์นิ่ค้าผ่่าน่โซึ่เชย่ลม่เด่ย 
(Social Media) เช่น่ เฟซึ่บุ�ก ช้อป็ปี็�  ลาซึ่าดา ม่การิจััดทุำาการิตั้ลาดด้วยการิใช้เน้่�อหา (Content 
Marketing) ทัุ�งใน่รูิป็แบบรูิป็ภาพัและคลิป็วิด่โอ สามาริถสริ้างการิริับรู้ิให้กับผู้่บริิโภคและสริ้าง 
ภาพัลักษณใ์ห้กับสิน่ค้าได้มากยิ�งขึ้่�น่ สริา้งริายได้เพัิ�มขึ้่�น่ริอ้ยละ 29.80 (ภาพัทุ่� 18 และ 19 )
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ภ�พิท่� 18 ริายได้และกำาไริขอุงห่วงโซ่่คุณค่าใหม่ีขอุงผู้ลิตภัณฑ์์เคร้ิ�อุงแกง

 
ภ�พิท่� 19 การิขับเคล้�อุน่ห่วงโซ่่คุณค่าใหม่ีขอุงผู้ลิตภัณฑ์์เคร้ิ�อุงแกง

การิพััฒน่าศักยภาพัและยกริะดับห่วงโซ่่คุณค่าผลิตภัณฑ์์มลูค่าสูงจัากข้้าวข้องวิสาหกิจัชุ่มช่น่
ใน่จัังหวัดฉัะเชิ่งเทุริา โดย สถาบนั่เทุคโน่โลย่พัริะจัอมเกล้าเจ้ัาคณุทุหาริลาดกริะบัง และ “เคริอ้ขึ้า่ยวิสาหกิจั
ขึ้า้วป็ลอดภัยสน่ามชยัเขึ้ตั้” ซึ่่�งม่กลุ่มวิสาหกิจัจัำาน่วน่ 5 แห่ง ริวมสมาชกิ 120 ริาย ได้แก่ 1) วิสาหกิจัชุมชน่โริงส่
ขึ้า้วชุมชน่บา้น่หน่องแสง สมาชิก 46 ริาย 2) วิสาหกิจัชุมชน่กลุ่มแมบ่า้น่เกษตั้ริกริบ้าน่บง่ตั้ะเขึ้ ้สมาชิก 250 ริาย 
3) วิสาหกิจัชุมชน่โริงส่ข้ึ้าวบ้าน่น่างาม สมาชิก 36 ริาย 4) วิสาหกิจัชุมชน่เกษตั้ริพ่ั�งตั้น่คน่อิน่ทุริ่ย์บ้าน่หิน่แริ ่
สมาชิก 12 ริาย และ 5) วิสาหกิจัชุมชน่เกษตั้ริอิน่ทุริ่ย์สน่ามชัยเขึ้ตั้ 14 ริาย จัากการิวิเคริาะห์พับปั็ญหาใน่ 
ริะดับต้ั้น่น่ำา ค้อเกษตั้ริกริผู้่ป็ลูกข้ึ้าวม่ผ่ลผ่ลิตั้ขึ้้าวเป็ล้อกต่ั้อไริ่ตั้ำา ผ่ลผ่ลิตั้ไม่ได้มาตั้ริฐาน่ ใน่ริะดับกลางน่ำา 
ด้าน่การิแป็ริรูิป็เป็็น่ขึ้้าวสาริ พับปั็ญหาการิเก็บรัิกษาคุณภาพั สิ�งเจ้ัอป็น่ และการิพััฒน่าผ่ลิตั้ภัณฑ์์ขึ้้าวเพั้�อ 
สริ้างมูลค่าเพัิ�ม และใน่ริะดับป็ลายน่ำา พับปั็ญหาเริ้�องการิพััฒน่าสิน่ค้าให้ตั้ริงกับความต้ั้องการิขึ้องตั้ลาด และ 
ชอ่งทุางการิจััดจัำาหน่า่ย ริวมถ่งปั็ญหาขึ้าดเงิน่ทุนุ่หมนุ่เว่ยน่ และสดัสว่น่ริายได้สว่น่ใหญถ่กูกริะจัายไป็ทุ่�กิจักริริม
กลางน่ำาเพั้�อใช้เงิน่ทุุน่ใน่การิแป็ริรูิป็ การิบริริจุัภัณฑ์์ ริวมทัุ�งการิหาตั้ลาดริองริับสิน่ค้าขึ้องวิสาหกิจัชุมชน่  
ชุดโคริงการิน่่�จ่ังม่เป้็าหมายเพั้�อพัฒัน่าศึกัยภาพัและยกริะดับหว่งโซึ่ค่ณุค่าขึ้า้ว ตัั้�งแต่ั้กริะบวน่การิผ่ลิตั้ การิแป็ริรูิป็ 
และการิตั้ลาด โดยมุ่งเน้่น่การิใช้ข้ึ้อมูลเชิงป็ริะจัักษ์และการิม่ส่วน่ริ่วมขึ้องวิสาหกิจัชุมชน่ น่ำาไป็สู่การิถ่ายทุอด 
องค์ความรูิใ้น่รูิป็แบบการิป็ริะชุมเชงิป็ฏิิบติัั้การิเพ้ั�อให้กลุ่มสมาชิกสามาริถน่ำาไป็ป็ริะยุกต์ั้ใชไ้ด้อยา่งแทุ้จัริงิ จัน่ได้
แน่วทุางการิจััดการิห่วงโซึ่ค่ณุค่าใหม่ ทุ่�พััฒน่าและยกริะดับทัุ�ง “คน่ ขึ้อง และตั้ลาด” (ภาพัทุ่� 20) ดังน่่� 
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•	 ต้้นนำ� ม่แน่วทุางการิลดต้ั้น่ทุนุ่การิผ่ลิตั้และการิเพัิ�มผ่ลผ่ลิตั้ ผ่า่น่การิวิเคริาะห์ธาตั้อุาหาริใน่ดิน่ และ
เติั้มธาตัุ้อาหาริทุ่�ขึ้าดเพั้�อเพัิ�มผ่ลผ่ลิตั้ด้วยเทุคโน่โลย่ ริวมถ่งการิจััดทุำาบัญช่คริัวเริ้อน่และธุริกิจัทุำาให้
เกิดการิป็รัิบแผ่น่เพ้ั�อลดค่าใช้จ่ัายทุ่�สามาริถชว่ยลดต้ั้น่ทุนุ่การิทุำาน่าลงริอ้ยละ 10.57

•	 กล�งนำ� เกิดชุดองค์ความรูิก้าริเก็บริกัษาเพั้�อคงคณุภาพัขึ้า้วทุ่�ชว่ยลดต้ั้น่ทุนุ่การิบริริจุัภัณฑ์์ และเกิด
การิยกริะดับมูลค่าเพัิ�มขึ้้าวไริซ์ึ่เบอร์ิริ่�อิน่ทุริ่ย์ ซึ่่�งเป็็น่สิน่ค้าทุ่�ได้ริับความนิ่ยมขึ้องผู้่บริิโภคสามาริถ
พััฒน่าแป็ริรูิป็เป็็น่ผ่ลิตั้ภัณฑ์์แป็้งขึ้้าวทุ่�ทุำาให้มูลค่าขึ้องผ่ลิตั้ภัณฑ์์ขึ้้าวเพิั�มขึ้่�น่เป็็น่ 2 เทุ่า ส่งผ่ลให้
วิสาหกิจัชุมชน่และเกษตั้ริกริม่ริายได้เพัิ�มมากข่ึ้�น่ 

•	 ปล�ยนำ� ม่การิขึ้ยายห่วงโซึ่่คุณค่าขึ้้าวผ่่าน่ภาค่เคริ้อขึ้่ายใน่การิจััดตัั้�งธุริกิจัเพั้�อสังคม โดยการิทุำา 
Market Place (เฟซึ่บุ�ก เคริอ้ขึ้า่ยวิสาหกิจัชุมชน่ขึ้า้วป็ลอดภัยสน่ามชยัเขึ้ตั้) ผู้่ป็ริะกอบการิขึ้ายป็ล่ก 
ได้แก่ เฟซึ่บุ�ก แฟน่เพัจั ฟาร์ิมเจ้ัาคณุ by KMITL ริา้น่ค้าชุมชน่และตั้ลาดเขึ้ย่วชุมชน่ ทุ่�จััดตัั้�งขึ้่�น่เพั้�อ
ใชเ้ป็็น่แหล่งริวบริวมสิน่ค้าและวัฒน่ธริริมพ้ั�น่บา้น่ทุ่�มาจัากผ่ลผ่ลิตั้ขึ้องกลุ่มวิสาหกิจัชุมชน่ ริวมถ่งเป็็น่
ศูึน่ยก์ลางการิแลกเป็ล่�ยน่เริย่น่รูิ ้และเช้�อมโยงป็ริะสบการิณ์ทุำาให้เกิดเคริอ้ข่ึ้ายทุางธุริกิจัขึ้า้วป็ลอดภัย
ขึ้องชุมชน่ต่ั้อไป็ ซึ่่�งชว่ยเพัิ�มป็ริมิาณการิขึ้ายข้ึ้าวสาริบริริจุัถงุ ริอ้ยละ 7.74 

• ภาพัริวมเกษตั้ริกริทุ่�เข้ึ้าริว่มกิจักริริมตั้ลอดโคริงการิม่ริายได้เพัิ�มร้ิอยละ 12.78 ผ่ลการิวิเคริาะห์อัตั้ริา
ผ่ลตั้อบแทุน่จัากเงิน่ลงทุุน่ (ROI) สำาหริบัเคริอ้ขึ้า่ยวิสาหกิจัชุมชน่ข้ึ้าวป็ลอดภัยทัุ�ง 5 แหง่ พับว่า กิจักริริม
โคริงการิลงทุุน่เพั้�อพััฒน่าและยกริะดับห่วงโซึ่่คุณค่าขึ้้าวและผ่ลิตั้ภัณฑ์์ ม่ผ่ลตั้อบแทุน่เทุ่ากับ 
ริอ้ยละ 32.96 และพับว่า ผ่ลตั้อบแทุน่ทุางสังคม (SROI) คิดเป็็น่ 13.26 กล่าวค้อ ทุกุการิลงทุนุ่ 1 บาทุ
สง่ผ่ลตั้อบแทุน่ทุางสงัคมมูลค่า 13.26 บาทุ 

ภ�พิท่� 20 ตัวอุย่างกิจักริริมีโคริงการิทุ่�สำำาคัญใน่การิสำร้ิางมูีลค่าเพิั�มีข้าวและผู้ลิตภัณฑ์์ขอุงวิสำาหกิจัชุมีชน่
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น่อกจัากนั่�น่แล้วจัากการิขัึ้บเคล้�อน่มหาวิทุยาลัยใน่พ้ั�น่ทุ่�เพ้ั�อสง่เสริิมและพััฒน่ากลไกและโคริงสร้ิางดูดซึ่บั
มูลค่าทุางเศึริษฐกิจัและการิกริะจัายริายได้กลับสู่ชุมชน่ เพ้ั�อสร้ิางการิเติั้บโตั้และการิหมุน่เว่ยน่ขึ้องเศึริษฐกิจั
ฐาน่ริาก ซึ่่�งได้ให้ทุนุ่แก่มหาวิทุยาลัย 7 แห่ง คริอบคลุมพั้�น่ทุ่� 7 จัังหวัด 7 ผ่ลิตั้ภัณฑ์์เป้็าหมาย ได้เกิดการิผ่ลักดัน่
ให้มหาวิทุยาลัยทุ่�ม่กำาลังซ้ึ่�อค่อน่ข้ึ้างสูงเป็็น่ผู้่บริิโภค ผ่่าน่การิป็รัิบกริะบวน่การิจััดซ้ึ่�อจััดจ้ัางใน่มหาวิทุยาลัย  
ริบัซึ่้�อสนิ่ค้าชุมชน่ หริอ้มหาวิทุยาลัยทุำาหน้่าทุ่�เช้�อมโยงผู้่ผ่ลิตั้กับผู้่บริโิภค โดยเป็็น่คน่กลางหริอ้เป็็น่ตั้ลาดใน่การิ
สริา้ง Demand - Supply Matching พัาสนิ่ค้าชุมชน่ให้พับกับผู้่บริโิภคโดยตั้ริง จัน่น่ำามาสูก่าริขึ้บัเคล้�อน่น่โยบาย
มหาวิทุยาลัยเป็็น่ตั้ลาดริ่วมกับสำานั่กงาน่สภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริมแห่งชาติั้ 
(สอวช.) เกิดเป็็น่น่โยบายขึ้องกริะทุริวง อว. โดย ริมว.อว. เพั้�อผ่ลักดัน่ให้เกิดการิกริะตัุ้้น่เศึริษฐกิจัใน่ชุมชน่ พั้�น่ทุ่� 
โดยกลไกมหาวิทุยาลัยเป็็น่ตั้ลาด สน่ับสนุ่น่และเป็ิดโอกาสให้ผู้่ป็ริะกอบการิ ป็ริะชาชน่ใน่พั้�น่ทุ่�สามาริถสริ้าง 
ริายได้

1.3) แผู้น์งาน์วิิจัย “ชุ้มช้น์น์วัิตกรรมเพ้ื้�อการพัื้ฒน์าอย�างยั�งย้น์”

ชุมชน่น่วัตั้กริริมเพ้ั�อการิพััฒน่าอยา่งยั�งย้น่ ม่เป้็าหมายพัฒัน่าชุมชน่อยา่งม่สว่น่ริว่มโดยกลไกการิพัฒัน่า
พั้�น่ทุ่�ริะดับตั้ำาบล ผ่่าน่การิสร้ิางตัั้วแบบการิเริ่ยน่รูิ้และน่วัตั้กริริม (Learning and Innovation Platform: LIP)  
ขึ้องชุมชน่ การิสร้ิางน่วัตั้กริชาวบ้าน่ใน่ชุมชน่ เพ้ั�อให้กลไกพัฒัน่าพ้ั�น่ทุ่�สามาริถวิเคริาะห์ปั็ญหาขึ้องชุมชน่ตั้น่เอง
ได้อยา่งแม่น่ยำา ริวมถ่งม่การิยอมริบัป็ริบัใชเ้ทุคโน่โลยแ่ละน่วัตั้กริริมทุ่�เหมาะสมกับบริบิทุเพั้�อแก้ไขึ้ปั็ญหาสำาคัญ
และพััฒน่าคุณภาพัช่วิตั้ขึ้องตั้น่เองได้อย่างเป็็น่รูิป็ธริริมและยั�งย้น่ ตั้ลอดจัน่เช้�อมโยงการิดำาเนิ่น่งาน่กับแผ่น่ 
พััฒน่าทุ้องถิ�น่ โดยตัั้�งเป้็าหมายขัึ้บเคล้�อน่ใน่พั้�น่ทุ่�เป้็าหมาย 500 ตั้ำาบล เกิดน่วัตั้กริชาวบ้าน่ 1,000 คน่ต่ั้อปี็ และ
ได้รูิป็ธริริมน่ำาริอ่งการิพััฒน่าคณุภาพัชวิ่ตั้ (ตั้าริางทุ่� 3 และภาพัทุ่� 21)

ต�ร�งท่� 3 โจัทุย์และเปา้หมีายขอุงแผู้น่งาน่วิจััย “ชุมีชน่น่วัตกริริมีเพ้ั�อุการิพััฒน่าอุย่างยั�งย้น่”

โจทัย์ เป้าหมาย

1) การิใชเ้ทุคโน่โลย่/น่วัตั้กริริมทุ่�เหมาะสมใน่การิแก้ไขึ้ปั็ญหาทุ่�
สำาคัญ/เสริมิและยกริะดับศัึกยภาพัทุ่�สำาคัญใน่พ้ั�น่ทุ่�ผ่า่น่การิสริา้ง 
Learning and Innovation Platform: LIP

2) ถ่ายทุอดความรูิสู้ก่าริป็ฏิิบติัั้จัริงิโดยการิสริา้งน่วัตั้กริชาวบ้าน่ทุ่�ม่
ทัุกษะการิริบัและป็ริบัใช้น่วัตั้กริริมทุ่�เหมาะสมกับบริบิทุ ถ่ายทุอด
ความรูิไ้ป็สูผู้้่อ้�น่ได้ ริวมทัุ�งจััดการิความรูิไ้ป็แก้ไขึ้ปั็ญหาสำาคัญใน่
ชุมชน่ได้อยา่งยั�งย้น่

1) 500 ตั้ำาบล
2) น่วัตั้กริชาวบ้าน่ 1,000 คน่ต่ั้อปี็
3) รูิป็ธริริมการิพัฒัน่าคุณภาพัชวิ่ตั้
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ภ�พิท่� 21 กริอุบการิขับเคล้�อุน่แผู้น่งาน่“ชุมีชน่น่วัตกริริมีเพ้ั�อุการิพััฒน่าอุย่างยั�งย้น่”

ภาพัริวมผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่วิจััยใน่ปี็งบป็ริะมาณ 2563 - 2564 มกีารสนับสนุนทนุวิจััยรวม 39 ชุุดโครงการ 
ทนุวิจััยจัำานวนทั�งสิ�น 262,438,135 บาท ดำาเนินงานในพื่่�นที� 5 ภ่มภิาค 48 จัังห่วัด ริว่มกับเคริอ้ขึ้า่ยสถาบนั่วิจััย 
มหาวิทุยาลัย หน่่วยงาน่ภาคริฐัใน่ทุ้องถิ�น่ ภาคเอกชน่ และชุมชน่ ใน่รูิป็แบบขึ้องริะบบนิ่เวศึทุ่�ม่การิขึ้บัเคล้�อน่การิ
พัฒัน่าชุมชน่น่วัตั้กริริมทัุ�งด้าน่การิดำาเนิ่น่งาน่เชงิน่โยบาย ทิุศึทุางการิพัฒัน่างาน่วิจััย และขึ้ยายผ่ลชุมชน่น่วัตั้กริริม
ใน่การิผ่ลักดัน่ให้เกิดการิพััฒน่าคุณภาพัช่วิตั้ และขึ้ับเคล้�อน่เศึริษฐกิจัฐาน่ริากได้อย่างเป็็น่รูิป็ธริริมและยั�งย้น่  
ก่อเกิดผ่ลผ่ลิตั้ ผ่ลลัพัธ ์และผ่ลกริะทุบ ดังน่่�

• เกิดชุุมชุนนวัตกรรม 546 ชุุมชุน (ตำาบล) ครอุบคลุม 276 อุำาเภอุ 48 จัังห่วัด

• เกิดนวัตกรรมพื่ร้อุมใชุ้ทุ่�สามาริถน่ำาไป็ป็ริะยุกต์ั้ใช้ตั้ามบริิบทุพั้�น่ทุ่�และสริ้างคุณค่าหริ้อมูลค่าเพัิ�ม 
(Appropriate Technology) และน่วัตั้กริริมกริะบวน่การิ จัำานวน 763 นวัตกรรม

• สรา้งนวัตกรชุาวบา้นทุ่�เป็็น่แกน่น่ำาชาวบ้าน่ จัำานวน 2,755 คน

• ชุมชน่เกิดการิยอมรัิบ ป็ริับใช้เทุคโน่โลย่และน่วัตั้กริริม เพัิ�มป็ริะสิทุธิภาพัการิผ่ลิตั้สิน่ค้าเกษตั้ริ 
กริะบวน่การิผ่ลิตั้ด่ขึ้่�น่ ลดขึ้องเส่ยการิเกษตั้ริโดยแป็ริรูิป็เป็็น่ผ่ลิตั้ภัณฑ์์มูลค่าสูง ยกระดับรายได้
เศึรษฐกิจัฐานรากต้นแบบชุุมชุนนวัตกรรมรอุ้ยละ 10-30 คริอบคลุมด้าน่เกษตั้ริ ป็ริะมง ป็ศุึสัตั้ว์  
สิ�งทุอ ทุ่องเทุ่�ยว ริวมถ่งยกริะดับสนิ่ค้าเดิมและพัฒัน่าสิน่ค้าใหม่

• เกิดระบบฐานขอุ้มล่ ได้แก่ ฐาน่ขึ้อ้มลูหมูบ่า้น่ (Village Profile) แพัลตั้ฟอริม์การิเร่ิยน่รูิแ้ละน่วัตั้กริริม 
(Learning and Innovation Platform: LIP) และริะบบขึ้อ้มูลเทุคโน่โลย่และน่วัตั้กริริมทุ่�เหมาะสมขึ้อง

39หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



ป็ริะเทุศึไทุย (Appropriate Technology and Innovation Library) โดยความสามาริถขึ้องริะบบ อาทิุ 
สามาริถริายงาน่ผ่ลสว่น่ Technology Library สว่น่ TRL / SRL ริายละเอ่ยดเทุคโน่โลย ่หริอ้ภาพัริวม
ริะบบริายงาน่แสดงผ่ลเพั้�อบริหิาริจััดการิฐาน่ขึ้อ้มลูเคร้ิอขึ้า่ยวิจััยชุมชน่น่วัตั้กริริมเชงิคณุภาพั (ภาพัทุ่� 22)

ภ�พิท่� 22 การิริายงาน่ผู้ลส่ำวน่ Technology Library ส่ำวน่ TRL / SRLริายละเอุ่ยดเทุคโน่โลย่ และ 
ภาพัริวมีริะบบริายงาน่แสำดงผู้ลเพ้ั�อุบริิหาริจััดการิฐาน่ข้อุมูีลเคร้ิอุข่ายวิจััยชุมีชน่น่วัตกริริมีเชิงคุณภาพั

ใน่ริะยะต่ั้อไป็ หน่่วย บพัทุ. จัะดำาเนิ่น่การิขึ้ยายผ่ลงาน่วิจััย ด้วยการิน่ำาเทุคโน่โลยแ่ละน่วัตั้กริริมพัร้ิอมใช้
ทุ่�เหมาะสม (Appropriate Technology) ทุ่�ม่อยูไ่ป็ถ่ายทุอดองค์ความรู้ิ บริิการิวิชาการิแก่ชุมชน่ชน่บทุและชุมชน่
เม้องตั้ามความต้ั้องการิ หริ้อตั้ามบริิบทุชุมชน่นั่�น่ (Demand-Supply Matching) และสร้ิางพั้�น่ทุ่�การิเริ่ยน่รูิ้
น่วัตั้กริริมชุมชน่ ให้เกิดการิเป็ล่�ยน่แป็ลงและจััดการิแก้ปั็ญหาคน่จัน่และความเหล้�อมลำา การิยกริะดับเศึริษฐกิจั
ชุมชน่ฐาน่ริากทัุ�งภาคชน่บทุและเม้อง ให้พั่�งตั้น่เองได้อยา่งยั�งยน้่
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 ตัวิอย�างการขับัเคล้�อน์แผู้น์งาน์ใน์พ้ื้�น์ท่ั�

การิพััฒน่าต้น่แบบการิเล่�ยงสัตว์เค่�ยวเอ้�องข้น่าดเล็กและโคเน้่�อข้องเกษตริกริริายย่อยเพ้ั�อ
พััฒน่าเกษตริกริสู่การิเป็น่สมาร์ิทุฟาร์ิมเมอร์ิ  โดย จุัฬาลงกริณ์มหาวิทุยาลัย กลุ่มเกษตั้ริกริเป้็าหมายจัำาน่วน่ 
10 ตั้ำาบล ใน่ 7 อำาเภอ ได้แก่ ตั้ำาบลสะเน่่ยน่ และตั้ำาบลเริ้อง อำาเภอเม้องน่่าน่ ตั้ำาบลน่ำาเก่�ยน่ อำาเภอภูเพั่ยง  
ตั้ำาบลน่ำามวบ ตั้ำาบลแมส่าคริ ตั้ำาบลทุุ่งศึริทุ่อง อำาเภอเว่ยงสา ตั้ำาบลหน่องแดง อำาเภอแมจ่ัริมิ ตั้ำาบลเปื็อ อำาเภอ
เชย่งกลาง ตั้ำาบลบา้น่พ่ั� อำาเภอบา้น่หลวง และตั้ำาบลน่าทุะนุ่ง อำาเภอน่าหม้�น่ ม่เกษตั้ริกริเข้ึ้าริว่มตั้ามเกณฑ์์ขึ้อง
โคริงการิจัำาน่วน่ 58 ริาย ม่การิวิเคริาะห์ฐาน่ข้ึ้อมูลหมู่บ้าน่ (Village Profile) โดยวิเคริาะห์พั้�น่ฐาน่ข้ึ้อมูลขึ้อง
เกษตั้ริกริทุุกกลุ่ม ริวมทัุ�งน่ำามาวิเคริาะห์หาความต้ั้องการิทุ่�แทุ้จัริิงเพั้�อตั้อบสน่องให้ตั้ริงจุัด ได้นั่กวิจััยชาวบ้าน่ 
หริอ้น่วัตั้กริชุมชน่ จัำาน่วน่ 16 ริาย กริะจัายอยูใ่น่พั้�น่ทุ่�ต่ั้าง ๆ ทัุ�วจัังหวัดน่า่น่ ซึ่่�งเป็็น่กลไกสำาคัญกลไกหน่่�งทุ่�จัะ
ทุำาให้การิพััฒน่าการิเล่�ยงแพัะ-แกะขึ้องจัังหวัดน่่าน่ม่การิพััฒน่าอย่างต่ั้อเน้่�องและเกิดความยั�งย้น่ ผ่ลลัพัธ์ทุ่�ได้ 
ค้อ 1) การิผ่สมเทุ่ยมโคเน้่�อเพัิ�มมากข่ึ้�น่ ผ่่าน่การิถ่ายทุอดองค์ความรู้ิและเทุคโน่โลยด้่าน่ต่ั้าง ๆ  โดยเฉพัาะใน่ด้าน่
ริะบบส้บพััน่ธุ์เพั้�อเพัิ�มป็ริะสิทุธิภาพัใน่การิผ่ลิตั้แก่เกษตั้ริกริ น่อกจัากน่่�ยังม่การิเพิั�มองค์ความรูิ้ด้าน่การิเล่�ยง  
การิจััดการิพััน่ธุ์ การิดูแลสุขึ้ภาพัขึ้องสัตั้ว์ และอาหาริสัตั้ว์ เพั้�อเพัิ�มผ่ลผ่ลิตั้ขึ้องกลุ่มผู้่เล่�ยงเดิม และม่การิสริ้าง 
กลุ่มผู้่เล่�ยงใหม่ให้ริ่วมม้อกัน่ใน่ลักษณะเคริ้อข่ึ้ายช่วยเหล้อซึ่่�งกัน่และกัน่ เกิดการิพััฒน่าเป็็น่ห่วงโซึ่่คุณค่าขึ้อง 
การิเล่�ยงแพัะ-แกะใน่จัังหวัดน่า่น่ ตัั้�งแต่ั้ต้ั้น่น่ำา (การิเล่�ยง) กลางน่ำา (แป็ริรูิป็ผ่ลิตั้ภัณฑ์์) จัน่ถ่งป็ลายน่ำา (ตั้ลาดกลาง
จัำาหน่่ายแพัะ-แกะ) เกิดการิป็ริะสาน่งาน่เพั้�อสริ้างความริ่วมม้อกับหน่่วยริาชการิ ทัุ�งองค์การิบริิหาริส่วน่ตั้ำาบล  
(อบตั้.) ป็ศุึสตัั้ว์จัังหวัด ป็ศุึสตัั้ว์อำาเภอ เจ้ัาหน้่าทุ่�ป็ศุึสตัั้ว์ ทุำาให้แพัะ-แกะขึ้องเกษตั้ริกริม่ผ่ลผ่ลิตั้ทุ่�ด่ขึ้่�น่ เม้�อป็ริะเมิน่
ทุางด้าน่เศึริษฐกิจั ม่จัำาน่วน่แม่พััน่ธุ์แพัะทุ่�เพัิ�มขึ้่�น่จัากเดิม 2.3 เทุ่า และมูลค่าแพัะทัุ�งหมดขึ้องเกษตั้ริกริใน่ 
เคริอ้ขึ้า่ย ณ ชว่งสิ�น่สดุโคริงการิป็ริะมาณ 4,584,000 บาทุ ภาพัริวมขึ้องกลุ่มม่ริายได้จัากการิริวมกัน่ขึ้ายแพัะ-แกะ
ด้วยวิธก่าริใหม่ (New Value Chain) จัำาน่วน่ 2 คริั�ง มูลค่า 278,973 บาทุ 2) ม่การิทุำาแผ่น่พัฒัน่าตั้ำาบล/ทุ้องถิ�น่
ทุ่�เช้�อมโยงกับแผ่น่พััฒน่าจัังหวัด โดยบริริจุัใน่แผ่น่พัฒัน่าองค์การิบริหิาริสว่น่จัังหวัดน่า่น่ (พั.ศึ. 2561  -  2565)  
เพัิ�มเติั้ม/เป็ล่�ยน่แป็ลง ฉบับทุ่� 6 ช้�อ “โคริงการิอบริมและส่งเสริิมการิเล่�ยงป็ศุึสัตั้ว์ทุ่�เก้�อกูลต่ั้อธริริมชาติั้และ 
สิ�งแวดล้อมตั้ามเศึริษฐกิจัพัอเพัย่ง” และบริริจุัใน่แผ่น่ยุทุธศึาสตั้ริจั์ังหวัดน่า่น่ พั.ศึ. 2566 “โคริงการิยกริะดับการิ
เล่�ยงโคเน้่�อคุณภาพัขึ้องจัังหวัดน่่าน่” น่อกจัากน่่�ยังม่น่วัตั้กริริมกลไกการิพััฒน่าและบริิหาริจััดการิการิเล่�ยง 
แพัะ-แกะริะดับจัังหวัดด้วยการิเช้�อมโยงขึ้อ้มูล (ภาพัทุ่� 23)

ภ�พิท่� 23 การิขับเคล้�อุน่การิพััฒน่าต้น่แบบการิเล่�ยงสัำตว์เค่�ยวเอุ้�อุงขน่าดเล็กจัังหวัดน่่าน่

41หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



น่วัตกริริมยกริะดับคุณภาพักาแฟโริบัสต้าพััน่ธ์ุพ้ั�น่เม้อง อำาเภอน่าโยง จัังหวัดตรัิง โดย 
มหาวิทุยาลัยเทุคโน่โลย่ริาชมงคลศึริ่วิชัย พััฒน่าเคริ้�องคั�วกาแฟโอ่งสำาหริบัวิสาหกิจัชุมชน่ผู้่ป็ลูกกาแฟเทุ้อกเขึ้า
บริริทัุด 50 ริาย (ได้อุนุสิทธิบัตร เลขึ้ทุ่�คำาขึ้อ 2003003311) ซึ่่�งได้ส่งผ่ลงาน่เข้ึ้าริ่วมป็ริะกวดน่วัตั้กริริมใน่งาน่
ประกวดสิ�งประดิษฐร์ะดับนานาชุาติ “International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 
2021 ป็ริะเทุศึแคน่าดา เป็็น่น่วัตั้กริริมทุ่�ใชโ้อ่งมังกริ 2 ใบ ใบด้าน่น่อกออกแบบให้เก็บอุณหภูมิทุ่�ใชคั้�วเมล็ดกาแฟ 
และโอ่งใบด้าน่ใน่ม่ขึ้น่าดเล็กกว่าใบด้าน่น่อกจัะใชแ้ทุน่ถังคั�วเมล็ดกาแฟ การิคั�วเมล็ดกาแฟด้วยโอ่งดิน่เผ่าทุำาให้
กาแฟม่ความหอมกว่าวิธ่เดิม โดยตัั้วเคริ้�องสามาริถคั�วเมล็ดกาแฟได้คริั�งละป็ริะมาณ 1 กิโลกรัิม เป็็น่การิสริ้าง
มูลค่าเพัิ�มขึ้องการิคั�วเมล็ดกาแฟสด สร้ิางริายได้และเพัิ�มอาช่พัให้ชาวบ้าน่ และม่ความริวดเร็ิวใน่การิคั�วกาแฟ
มากยิ�งขึ้่�น่ อัตั้ริาผ่ลตั้อบแทุน่จัากการิลงทุุน่ (ROI) ก่อน่ดำาเนิ่น่การิวิจััยเทุ่ากับ 27.51 และเพัิ�มขึ้่�น่เป็็น่ 42.26  
หลังดำาเนิ่น่การิวิจััย (ภาพัทุ่� 24)

ภ�พิท่� 24 กิจักริริมีการิพััฒน่ายกริะดับคุณภาพักาแฟ จัังหวัดตรัิง

การิดำาเน่ิน่การิผลิตไก่ดำาบ้าน่เข้าหลัก ตำาบลน่ำ�าผุด จัังหวัดตรัิง โดย มหาวิทุยาลัยเทุคโน่โลย ่
ริาชมงคลศึริวิ่ชยั ม่การิวิจััยริว่มกับกลุ่มผู้่เล่�ยงไก่ดำาเขึ้าหลัก ทุ่�ม่การิผ่ลิตั้อาหาริทุ่�เป็็น่เอกลักษณป์็ริะจัำาพั้�น่ทุ่�เพั้�อ
บริกิารินั่กทุ่องเทุ่�ยวทุ่�เข้ึ้ามาใน่ชุมชน่ ผ่ลการิดำาเนิ่น่โคริงการิได้สร้ิางการิเป็ล่�ยน่แป็ลงใน่ด้าน่เศึริษฐกิจัขึ้องชุมชน่ 
ด้วยการิน่ำาน่วัตั้กริริม “ตัู้้ฟักไขึ้ไ่อโอทุ่” ทุ่�สามาริถฟักไขึ้ไ่ก่ดำาออกม่ป็ริะสิทุธภิาพัใน่การิฟักออกร้ิอยละ 83 พัริอ้ม
ริะบบเต้ั้อน่การิเป็ล่�ยน่แป็ลงอุณหภูมิและความช้�น่เพั้�อลดการิดแูลตัู้ฟ้กัไขึ้ใ่น่ริะหว่างวัน่ได้ ใน่ขึ้ณะเด่ยวกัน่สามาริถ
บนั่ทุ่กขึ้อ้มูลอุณหภูมิ ความช้�น่ เพ้ั�อการิตั้ริวจัสอบย้อน่กลับ ทุำาให้สามาริถเพัิ�มจัำาน่วน่ลกูไก่ได้ริอ้ยละ 120 ขึ้อง
จัำาน่วน่ทุ่�ทุางกลุ่มเคยผ่ลิตั้ได้ ใน่ขึ้ณะเด่ยวกัน่ยังม่การิอบริมการิฟักไข่ึ้และการิจััดการิเล่�ยงไก่ดำา ทุำาให้เกษตั้ริกริ
เขึ้้าใจักริะบวน่การิผ่ลิตั้ไก่ดำาได้ม่ป็ริะสิทุธิภาพัยิ�งขึ้่�น่ เม้�อป็ริะเมิน่มูลค่าทุางเศึริษฐกิจัการิเพัิ�มขึ้่�น่ขึ้องอัตั้ริาผ่ล
ตั้อบแทุน่จัากการิลงทุุน่ (ROI) ก่อน่ดำาเนิ่น่โคริงการิ 16.91 เพัิ�มเป็็น่ 30.92 และเกษตั้ริกริม่ริายได้เพัิ�มขึ้่�น่เฉล่�ย
ริอ้ยละ 14 (ภาพัทุ่� 25)
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ภ�พิท่� 25 กริอุบขับเคล้�อุน่การิผู้ลิตไก่ดำาบ้าน่เขาหลัก ตำาบลน่ำ�าผุู้ด จัังหวัดตรัิง

น่วัตกริริมเส้น่ใยผักตบช่วา วิสาหกิจัชุ่มช่น่กลุ่มอาช่่พัผลิตกริะเป๋าหนั่งแทุ้ ตำาบลลำาผักกูด 
อำาเภอธัญบุร่ิ จัังหวัดปทุมุธาน่ ่ ได้ริบัการิถ่ายทุอดเทุคโน่โลย่การิแยกเสน้่ใยผั่กตั้บชวาจัากเคริ้�องให้กับชุมชน่ 
ด้วยสมริริถน่ะขึ้องเคริ้�องแยกเสน้่ใยธริริมชาติั้แบบก่�งอัตั้โน่มติัั้ จัากมหาวิทุยาลัยเทุคโน่โลย่ริาชมงคลธญับุริ ่ทุำาให้
ชุมชน่วางแผ่น่การิผ่ลิตั้เส้น่ใยผั่กตั้บชวาได้ ม่การิพััฒน่าผ่ลิตั้ภัณฑ์์ต้ั้น่แบบกริะเป๋็าเศึษหนั่งและผ้่าผั่กตั้บชวา 
จัำาหน่่ายเป็็น่สิน่ค้า OTOP และวางแผ่น่การิตั้ลาดใน่ต่ั้างป็ริะเทุศึ ผ่ลจัากการิใช้น่วัตั้กริริมริ่วมกับการิออกแบบ
ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ทุำาให้เพัิ�มยอดขึ้าย ริ้อยละ 15 จัากยอดขึ้ายเดิม อ่กทัุ�งเกิดการิจััดทุำาแผ่น่พััฒน่าตั้ำาบลทุ่�เช้�อมโยงกับ
แผ่น่พััฒน่าจัังหวัด โดยแผ่น่ธุริกิจัขึ้องชุมชน่ได้บริริจุัใน่แผ่น่การิดำาเนิ่น่งาน่ขึ้องเทุศึบาล และแผ่น่การิพััฒน่า 
ยกริะดับผ่ลิตั้ภัณฑ์์ OTOP ริว่มกับ ตั้ำาบลลำาผั่กกดู อำาเภอธญับุริ ่(ภาพัทุ่� 26)

ภ�พิท่� 26 การิถ่ายทุอุดเทุคโน่โลย่และการิพััฒน่าผู้ลิตภัณฑ์์ขอุงวิสำาหกิจัชุมีชน่ 
กลุ่มีอุาช่พัผู้ลิตกริะเปา๋หนั่งแทุ้

43หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



การิใช่ป้ริะโยช่น่จ์ัากทุ่�ดิน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�อุทุยาน่ และแกไ้ข้ปัญหาเร้ิ�องทุ่�ดิน่ทุำากิน่และทุ่�อยู่อาศัยใน่พ้ั�น่ทุ่�
ป�าใน่ชุ่มช่น่บ้าน่สามสบ ตำาบลทุ่าผา อำาเภอแม่แจ่ัม จัังหวัดเช่่ยงใหม่ โดย มูลนิ่ธเิพั้�อการิพัฒัน่าทุ่�ยั�งยน้่ 
ได้เขึ้้าไป็วิจััยเชิงป็ฏิิบัติั้การิริว่มกับชุมชน่ เกิดการิแก้ปั็ญหาการิเขึ้้าถ่งสิทุธขิึ้ั�น่พั้�น่ฐาน่ขึ้องคน่ใน่ชุมชน่ ยกริะดับ
ไป็สู่การิพััฒน่าพั้�น่ทุ่�ให้เกิดริายได้และเศึริษฐกิจัขึ้องชุมชน่ เกิดผ่ลกริะทุบทุางเศึริษฐกิจั ค้อ (1) ลดการิสูญเส่ย 
ริายได้ทุางเศึริษฐกิจัทุ่�เกิดจัากน่โยบายกริณ่ทุ่องเทุ่�ยวชุมชน่บ้าน่ขุึ้น่กลาง อุทุยาน่แห่งชาติั้ดอยอิน่ทุน่น่ท์ุ ทุำาให้
เกิดแผ่น่และขึ้้อตั้กลงด้าน่การิทุ่องเทุ่�ยว ซึ่่�งลดความขึ้ัดแย้ง ลดมูลค่าความเส่ยหายจัากการิบังคับริ้�อถอน่ 
ทุ่�อยูอ่าศัึยจัำาน่วน่ 35 หลัง มูลค่า 35 - 100 ล้าน่บาทุ (2) ผ่ลกริะทุบทุางเศึริษฐกิจัจัากการิใช้ป็ริะโยชน์่จัากป่็า 
ทัุ�งทุางตั้ริงและทุางอ้อม ลดค่าใช้จ่ัายใน่คริัวเริ้อน่ และเพัิ�มริายได้จัากการิขึ้ายผ่ลผ่ลิตั้ อาทิุ เห็ด หน่่อ น่ำาผ่่�ง 
ป็ริะมาณคริวัเริอ้น่ละ 20,000 - 30,000 บาทุต่ั้อปี็ (ชุมชน่ละ 500,000 - 1,000,000 บาทุต่ั้อปี็) (ภาพัทุ่� 27)

ภ�พิท่� 27 กิจักริริมีการิแก้ไขปัญหาเร้ิ�อุงทุ่�ดิน่ทุำากิน่และทุ่�อุยู่อุาศัึยใน่พ้ั�น่ทุ่�ปา่ใน่ชุมีชน่บ้าน่สำามีสำบ

44 2564



1.4) แผู้น์งาน์วิิจัย “การสร�างแผู้น์ธุรกิจเพ้ื้�อสร�างเศรษฐกิจฐาน์ราก
รองรับัการเปล่�ยน์แปลงและวิิกฤตด�าน์เศรษฐกิจและแก�ไขปัญหา 
ควิามยากจน์”

แผ่น่งาน่น่่�มุ่งเน้่น่การิพััฒน่าตัั้วแบบเชิงธุริกิจั (Business Model) เพั้�อใช้ใน่การิยกริะดับริายได้ขึ้อง
ป็ริะชาชน่ใน่พั้�น่ทุ่�ภาคการิเกษตั้ริและภาคบริกิาริขึ้องป็ริะเทุศึไทุยใน่พ้ั�น่ทุ่�น่ำาริอ่ง พัริอ้มทัุ�งยกริะดับภาคการิเกษตั้ริ
และภาคบริกิาริใน่จัังหวัดน่ำาริอ่งให้ม่ขึ้ด่ความสามาริถใน่การิป็ริบัตัั้วและริองริบัการิเป็ล่�ยน่แป็ลงขึ้องป็ริะเทุศึและ
ขึ้องโลก ซึ่่�งตัั้วแบบการิพััฒน่าธุริกิจัน่่�เป็็น่ตัั้วแบบใน่การิริวบริวมกลไกทุกุภาคสว่น่เพั้�อมาแก้ไขึ้ปั็ญหาและสง่เสริมิ
การิพััฒน่าศัึกยภาพัขึ้องพั่�น้่องป็ริะชาชน่ใน่พั้�น่ทุ่� แล้วถอดมาเป็็น่โมเดลการิพัฒัน่าอาชพ่ัขึ้องพ้ั�น่ทุ่�นั่�น่เพั้�อน่ำาไป็
ต่ั้อยอด ขึ้ยายผ่ลและสริ้างเศึริษฐกิจัใน่พั้�น่ทุ่�ต่ั้อไป็ โดยม่น่วัตั้กริใน่พั้�น่ทุ่�เป็็น่ผู้่ถ่ายทุอดองค์ความรูิ้ ตัั้�งเป้็าหมาย
ขึ้ับเคล้�อน่ใน่พั้�น่ทุ่�เป้็าหมายทุ่�เป็็น่ตัั้วแทุน่ขึ้อง 6 ภูมิภาค และคาดหวังการิม่ริายได้เพัิ�มขึ้่�น่อย่างน้่อยริ้อยละ 30 
หริอ้เพิั�มขึ้่�น่สทุุธ ิ10,000 บาทุต่ั้อเด้อน่ต่ั้อคริวัเริอ้น่ (ตั้าริางทุ่� 4 และภาพัทุ่� 28)

ต�ร�งท่� 4 โจัทุย์และเป้าหมีายขอุงแผู้น่งาน่วิจััย “การิสำร้ิางแผู้น่ธุิริกิจัเพ้ั�อุสำร้ิางเศึริษฐกิจัฐาน่ริากริอุงรัิบ
การิเปล่�ยน่แปลงและวิกฤตด้าน่เศึริษฐกิจัและแก้ไขปญัหาความียากจัน่”

โจทัย์ เป้าหมาย

1) การิพััฒน่าตัั้วแบบเชิงธุริกิจั (Business Model) 
เพ้ั�อใช้ใน่การิเริง่แก้ปั็ญหาผ่ลกริะทุบจัากวิกฤตั้
ทุ่�กลุ่มเป้็าหมายได้ริบั ยกริะดับริายได้ขึ้อง
ป็ริะชาชน่ใน่พั้�น่ทุ่�ภาคการิเกษตั้ริและภาค
บริกิาริขึ้องป็ริะเทุศึไทุย 

2) การิพััฒน่าและยกริะดับความสามาริถขึ้องผู้่
ป็ริะกอบการิใน่ภาคการิเกษตั้ริและภาคบริกิาริ
ใน่จัังหวัดน่ำาริอ่งให้ม่ข่ึ้ดความสามาริถใน่การิ
ป็ริบัตัั้วและริองรัิบวิกฤตั้และการิเป็ล่�ยน่แป็ลง
ขึ้องป็ริะเทุศึและขึ้องโลก

1) ตัั้วแบบเชงิธุริกิจัอยา่งน้่อย 3 ตัั้วแบบ
2) น่วัตั้กริชาวบ้าน่ หริอ้ Knowledge Worker (คน่

ทุำางาน่ทุ่�ใชอ้งค์ความรูิ)้ 50 คน่
3) ยกริะดับผ่ลิตั้ภัณฑ์์ทุ้องถิ�น่/ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ใหม ่ทุ่�เขึ้า้สูก่าริ

จัำาหน่า่ยและแขึ้ง่ขึ้นั่ได้ใน่ตั้ลาดทุ่�แทุ้จัริงิ อยา่งน้่อย 1 
ผ่ลิตั้ภัณฑ์์

4) กริะบวน่การิสร้ิางการิเริย่น่รูิกั้บกลุ่ม/ชุมชน่เป้็าหมาย
ทุ่�สามาริถ Upskill & Reskill ให้เกิดทัุกษะใหม่ใน่การิ
ริบัม้อการิเป็ล่�ยน่แป็ลง

5) กลไกการิพัฒัน่าพ้ั�น่ทุ่�เพั้�อขึ้บัเคล้�อน่ตัั้วแบบเชงิธุริกิจั 
(Business Model) ทุ่�ม่องค์ป็ริะกอบจัากความริว่มม้อ
ขึ้องภาคริฐั ภาคเอกชน่ ภาคป็ริะชาสังคมและภาค
วิชาการิ

6) ยกริะดับริายได้ขึ้องกลุ่มเป้็าหมายใน่ภาคเกษตั้ริและ
ภาคบริกิาริอยา่งน้่อยริอ้ยละ 30

45หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



 ภ�พิท่� 28 กริอุบการิขับเคล้�อุน่แผู้น่งาน่ “การิสำร้ิางแผู้น่ธุิริกิจัเพ้ั�อุสำร้ิางเศึริษฐกิจัฐาน่ริาก 
ริอุงรัิบการิเปล่�ยน่แปลงและวิกฤตด้าน่เศึริษฐกิจัและแก้ไขปญัหาความียากจัน่”

ภาพัริวมนั่บตัั้�งแต่ั้ปี็งบป็ริะมาณ 2563 - 2564 สนับสนุนทนุวิจััยรวม 17 โครงการ ในพื่่�นที� 18 จัังห่วัด 
งบประมาณสนับสนุนการวิจััย ทั�งสิ�น 130,000,000 บาท ก่อให้เกิดผ่ลผ่ลิตั้ ผ่ลลัพัธ ์และผ่ลกริะทุบ ดังน่่�

• สริา้ง “นวัตกร” หริอ้ Knowledge Worker ทุ่�สามาริถป็ริะยุกต์ั้ใชอ้งค์ความรูิทุ่้�ได้ริบัเพั้�อ Upskill หริอ้ 
Reskill และน่ำาไป็ถ่ายทุอดความรูิใ้ห้ผู้่อ้�น่ได้ จัำานวน 180 คน 

• เกิดกลไกขบัเคล่�อุนตัวแบบเชุงิธุรกิจั หริอ้ ตัั้วแบบการิพัฒัน่าใน่พ้ั�น่ทุ่�จัังหวัดน่ำาริอ่งแล้ว 2 จัังห่วัด

• ยกระดับรายได้เกษตรกร และแริงงาน่ภาคบริิการิ ทุ่�ม่รายได้เพื่ิ�มขึ�นอุย่างน้อุย 10,000 บาท หริ้อ
ริอ้ยละ 30 ต่ั้อคน่ต่ั้อเด้อน่แล้ว จัำานวน 228 ครอุบครวั

• เกิดตัวแบบเชุงิธุรกิจั (Business Model) / ตัั้วแบบเชิงพััฒน่า (Development Model) แล้ว 16 โมเดล
ธุรกิจั
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 ตัวิอย�างการขับัเคล้�อน์แผู้น์งาน์ใน์พ้ื้�น์ท่ั�

การิสร้ิางตัวแบบเชิ่งธุริกิจัสมุน่ไพัริจัังหวัดสกลน่คริ จัากชุดโคริงการิวิจััย “การิสริ้างน่วัตั้กริริม
ชุมชน่เพั้�อพัฒัน่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริาก และบริริเทุาผ่ลกริะทุบจัากโควิด-19 พั้�น่ทุ่�จัังหวัดสกลน่คริ” โดย มหาวิทุยาลัย
เกษตั้ริศึาสตั้ริ ์วิทุยาเขึ้ตั้เฉลิมพัริะเก่ยริติั้ (ภาพัทุ่� 29-30)

• ได้ชุดความรูิ้ (1) น่วัตั้กริริมพััฒน่าฟ้าทุะลายโจัริตั้ามมาตั้ริฐาน่ GAP จัน่ได้สาริแอน่โดริกริาโฟไลด์ 
(Andrographolide) เพิั�มขึ้่�น่ โดยม่การิคัดเมล็ดพััน่ธุ์ฟ้าทุะลายโจัริจัากแป็ลงขึ้องจัังหวัดป็ริาจ่ัน่บุริ ่
พััฒน่ากริะบวน่การิป็ลูกแบบแป็ลงมาตั้ริฐาน่ ป็ริบัป็รุิงดิน่และป็รัิบป็รุิงริะบบน่ำา การิดูแลและเก็บเก่�ยว 
ให้ม่มาตั้ริฐาน่ตั้ามเกณฑ์์แป็ลงมาตั้ริฐาน่ (PGS, GAP) อบริมการิเก็บเก่�ยวลดต้ั้น่ทุุน่การิกำาจััดวัชพั้ช  
ไป็จัน่ถ่งการิตั้ากแห้ง เพ้ั�อให้ได้ค่าสาริสำาคัญสูง (ค่า Andrographolide) ซึ่่�งพับว่า จัากเดิมทุ่�เคยได้ 
ริ้อยละ 1 เพัิ�มเป็็น่ ริ้อยละ 4  -  6 สามาริถสริ้างมูลค่าเพัิ�มให้กับฟ้าทุะลายโจัริ 1 กิโลกริัมตั้ากแห้ง 
เป็็น่แคป็ซูึ่ล จัากกิโลกรัิมละ 150 บาทุ เพิั�มเป็็น่ 2,000 บาทุ (2) การิบริิหาริจััดการิผ่ลผ่ลิตั้และ 
การิเป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิ (ขึ้น่าดจิั�ว) ริวมถ่งการิสร้ิางช่องทุางการิตั้ลาดใหม่ (การิทุำาบัน่ทุ่กขึ้้อตั้กลง 
ความริว่มม้อ (MOU) / เกษตั้ริพันั่ธะสัญญา (Contract Farming) บริษัิทุโริงงาน่ผ่ลิตั้ยาแคป็ซูึ่ลแล้ว  
2 บริษัิทุ / ตั้ลาดออน่ไลน์่ อาทิุ เฟซึ่บุ�ก)

• เกิดตัั้วแบบเชิงธุริกิจั “สมุน่ไพัริเศึริษฐกิจัชุมชน่ สกลน่คริ” ทุ่�ขึ้ับเคล้� อน่จัริิงใน่พั้� น่ทุ่�  อาทิุ  
(1) เกิดตั้ริาสิน่ค้า “ภูพัาน่ไพัล” เป็็น่ตั้ริาสิน่ค้าหลักขึ้องกลุ่ม มุ่งเป้็าหมายเป็็น่สิน่ค้า OTOP และ 
สริ้างการิรัิบรูิ้ผ่่าน่ตั้ลาดออน่ไลน์่ ผ่่าน่เพัจัภูพัาน่ไพัล ฟ้าทุะลายโจัริแห้ง ต้ั้น่กล้าฟ้าทุะลายโจัริ  
(2) เกิดกลุ่มวิสาหกิจัสมุน่ไพัริ (ใหม)่ จัำาน่วน่ 2 กลุ่ม (3) เกิดกลไกขัึ้บเคล้�อน่สมุน่ไพัริใน่พั้�น่ทุ่�จัังหวัด
สกลน่คริ (แบบจัตัุ้ริภาค่ทัุ�งใน่พั้�น่ทุ่�และน่อกพ้ั�น่ทุ่�) ได้แก่ กริริมาธิการิการิวิทุยาศึาสตั้ริ์ เทุคโน่โลย ่ 
วิจััยและน่วัตั้กริริม สภาผู้่แทุน่ริาษฎีริ (กมธ.สส.) หน่่วยงาน่จัังหวัด (น่ำาโดยผู้่ว่าริาชการิจัังหวัด 
สาธาริณสขุึ้จัังหวัด เกษตั้ริจัังหวัด) สถาบนั่การิศ่ึกษาใน่พ้ั�น่ทุ่� (มหาวิทุยาลัยเกษตั้ริศึาสตั้ร์ิ วิทุยาเขึ้ตั้
สกลน่คริ มหาวิทุยาลัยริาชภัฏิสกลน่คริ มหาวิทุยาลัยเทุคโน่โลยร่ิาชมงคลอ่สาน่) กริมวิชาการิเกษตั้ริ 
โริงพัยาบาลพัริะอาจัาริย์มั�น่ ผู้่น่ำาชุมชน่ป็ริาชญ์ชาวบ้าน่ และเอกชน่ (บริิษัทุรัิบซึ่้�อผ่ลิตั้ภัณฑ์์จัาก 
ผ่ลงาน่วิจััย)

• เกษตั้ริกริทุ่�ได้ริบัองค์ความรูิเ้กิดการิพัฒัน่าทัุกษะ เป็ล่�ยน่แน่วคิดและน่ำาไป็สูก่าริเป็ล่�ยน่พัฤติั้กริริมใน่
การิผ่ลิตั้ฟ้าทุะลายโจัริจัน่ถ่งการิเก็บเก่�ยว จัน่สามาริถยกริะดับริายได้ขึ้องกลุ่มเกษตั้ริกริกลุ่มเป็ริาะบาง 
เพิั�มข่ึ้�น่เฉล่�ยขัึ้�น่ตั้ำา 10,000 ต่ั้อคริวัเริอ้น่ต่ั้อเด้อน่ โดยใน่ชว่งสถาน่การิณโ์ควิด-19 เกษตั้ริกริสามาริถ
จัำาหน่่ายฟา้ทุะลายโจัริ (สด) จัากเดิมขึ้ายกิโลกรัิมละ 25 บาทุ ขึ้ยบัเป็็น่ 150 -  200 บาทุ และเม้�อม่ 
การิแป็ริรูิป็สามาริถยกริะดับริายได้เป็็น่ 2,000 บาทุต่ั้อกิโลกรัิม

• หน่่วยงาน่จัังหวัดสกลน่คริ น่ำาโดย น่ายมน่ต์ั้สทิุธิ� ไพัศึาลธน่วัฒน์่ ผู้่ว่าริาชการิจัังหวัดสกลน่คริ ได้ริบั
ผ่ลงาน่วิจััยจัากชุดโคริงการิ “การิสริ้างน่วัตั้กริริมชุมชน่เพั้�อพััฒน่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริากและบริริเทุา 
ผ่ลกริะทุบจัากโควิด-19 พั้�น่ทุ่�จัังหวัดสกลน่คริ” บริริจุัเขึ้า้แผ่น่จัังหวัด พัริอ้มสนั่บสนุ่น่งบป็ริะมาณใน่
การิขึ้ยายผ่ลใน่ปี็งบป็ริะมาณ 2564 จัำาน่วน่ 20,000,000 บาทุ และปี็งบป็ริะมาณ 2565 จัำาน่วน่ 
21,560,800 บาทุ ริวมทัุ�งสิ�น่ 41,560,800 บาทุ

• เกิดศูึน่ย์เริ่ยน่รูิ้ธุริกิจัชุมชน่ อาทิุ กลุ่มเกษตั้ริกริวิสาหกิจัชุมชน่ป็ากเพั่ยว ทุ่�อยู่ 439 หมู่ 5 ตั้ำาบล
วาน่รินิ่วาส อำาเภอวาน่รินิ่วาส จัังหวัดสกลน่คริ เป็็น่ศูึน่ยแ์ละถ่ายทุอดองค์ความรูิ ้เป็็น่ผู้่ชำาน่าญใน่การิ
ป็ลกูสมนุ่ไพัริฟา้ทุะลายโจัริใหไ้ด้สาริสำาคัญสงู และน่ำาฟา้ทุะลายโจัริแป็ริรูิป็เป็็น่แคป็ซูึ่ล ใชร้ิบัป็ริะทุาน่
ใน่ชุมชน่และจัำาหน่่ายใน่ผู้่ทุ่�สน่ใจั 

47หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



ภ�พิท่� 29 ผู้ลการิขับเคล้�อุน่งาน่ตัวแบบเชิงธุิริกิจัสำมุีน่ไพัริจัังหวัดสำกลน่คริ
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ภ�พิท่� 30 กิจักริริมีถ่ายทุอุดอุงค์ความีรู้ิด้าน่สำมุีน่ไพัริ จัังหวัดสำกลน่คริ

การิสร้ิางตัวแบบเชิ่งธุริกิจัเห็ดร่ิางแหจัังหวัดกริะบ่� จัากชุดโคริงการิวิจััย “การิสริา้งน่วัตั้กริริมชุมชน่
เพั้�อพััฒน่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริากและบริริเทุาผ่ลกริะทุบจัากโควิด-19 พั้�น่ทุ่�จัังหวัดกริะบ่� (กริะบ่�โมเดล)” โดย 
มหาวิทุยาลัยสงขึ้ลาน่ครินิ่ทุริ ์(ภาพัทุ่� 31)

• เกิดองค์ความรูิใ้หมใ่น่การิเพัาะเหด็ริา่งแหทุ่�เป็็น่เหด็เศึริษฐกิจัตัั้วใหม ่จัากขึ้องเหล้อทิุ�งใน่กริะบวน่การิ
ป็ลูกป็าล์มน่ำามัน่ เพั้�อเพัิ�มมูลค่าขึ้องเหล้อทิุ�ง และเพัิ�มริายได้เสริิมให้กับคน่ใน่พ้ั�น่ทุ่� ซึ่่�งเม้�อเสร็ิจั
กริะบวน่การิเพัาะเหด็ วัสดเุพัาะนั่�น่จัะถกูน่ำามาป็ริบัป็รุิงให้เป็็น่สาริป็ริบัป็รุิงดิน่หริอ้ปุ๋็ยอิน่ทุริย่ท่์ุ�จัะน่ำา
กลับมาใชเ้ป็็น่ปุ๋็ยใน่สวน่ป็าล์มต่ั้อได้ เป็็น่ต้ั้น่แบบแน่วคิดการิจััดการิโดยใช้กริะบวน่การิ Zero Waste 
Management และยังได้ถอดองค์ความรู้ิพััฒน่าเป็็น่คู่ม้อการิเพัาะเล่�ยงเห็ดริา่งแหจัากการิใช้วัตั้ถุดิบ
เหล้อทิุ�งจัากสวน่ป็าล์ม

• เกิดน่วัตั้กริ 5 ริาย สำาหริบัถ่ายทุอดองค์ความรู้ิด้าน่การิเล่�ยงให้แก่เกษตั้ริกริริายอ้�น่ต่ั้อไป็ผ่า่น่กริะบวน่การิ
อบริม และยังเกิดเคริอ้ขึ้า่ยขึ้องกลุ่มเกษตั้ริกริใน่ริะบบกลุ่มไลน์่ เพั้�อให้ขึ้อ้มูลขึ้า่วสาริทุางวิชาการิ และ
ป็ริก่ษาหาริอ้เก่�ยวกับการิเพัาะเล่�ยงเห็ด โดยม่นั่กวิชาการิใน่โคริงการิน่่�เขึ้า้ริว่ม

• เกษตั้ริกริม่ริายได้เสริมิจัากการิขึ้ายดอกเห็ด อยา่งน้่อย 2,000 - 3,000 บาทุต่ั้อครัิวเริอ้น่ ใน่ริะยะเริิ�มแริก
หลังจัากเข้ึ้าริ่วมโคริงการิ และม่ริายได้เสริิมจัากการิขึ้ายมูลไส้เด้อน่ซึ่่�งเป็็น่องค์ป็ริะกอบขึ้องวัสดุ 
เพัาะเห็ดขึ้ายให้เพั้�อน่สมาชิกใน่โคริงการิ เกิดการิผ่ลิตั้มูลไส้เด้อน่ขึ้ายเป็็น่อ่กหน่่�งอาช่พัทุ่�ขึ้ยายผ่ล 
จัากการิเพัาะเห็ดริา่งแห

• จัังหวัดกริะบ่�ได้น่ำาแน่วทุางการิทุำางาน่ขึ้ยายผ่ลสู่การิวางแผ่น่ส่งเสริิมการิเพัาะเล่�ยงเห็ดริ่างแห และ 
ใน่ปี็งบป็ริะมาณ 2565 ได้จััดสริริงบป็ริะมาณ 400,000 บาทุ ใน่การิขัึ้บเคล้�อน่การิส่งเสริิมการิ 
เพัาะเล่�ยงเห็ดริา่งแห

49หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



ภ�พิท่� 31 การิถ่ายทุอุดอุงค์ความีรู้ิการิเพัาะเห็ดร่ิางแห จัังหวัดกริะบ่�
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2 ยุทธิ์ศ�สตร์ “ก�รวิจ้ัยแลิะนิว้ตกรรม 
 เพ้ิ�อขจ้ัดำคว�มย�กจันิแบบเบ็ดำเสร็จัแลิะแม่นิยำ�”

แผ่น่งาน่วิจััย “การิวิจััยและน่วัตั้กริริมเพั้�อแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่อย่างเบ็ดเสร็ิจัและแม่น่ยำา” ภายใต้ั้
โป็ริแกริมทุ่� 14 ขึ้จััดความยากจัน่แบบเบด็เสริจ็ัและแมน่่ยำา มกีลุ่มเปา้ห่มายการพัื่ฒนา ค่อุ กลุ่มคนจันและครวั
เรอุ่นยากจัน การิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่เป็็น่ป็ริะเด็น่สำาคัญทุ่�ทุุกป็ริะเทุศึทัุ�วโลกตั้ริะหน่ักและให้ความสำาคัญ
เป็็น่อัน่ดับต้ั้น่ ๆ  เม้�อปี็ พั.ศึ. 2558 องค์การิสหป็ริะชาชาติั้จ่ังได้กำาหน่ด “เป็้าหมายการิพััฒน่าทุ่�ยั�งย้น่” 
(Sustainable Development Goals: SDGs) คริอบคลุมริะยะเวลา 15 ปี็ (พั.ศึ. 2558 - 2573) ซึ่่�งป็ริะกอบด้วย  
17 เป้็าหมายหลัก โดยม่เป้็าหมายสองป็ริะการิแริกทุ่�สำาคัญ ค้อ “การิขึ้จััดความยากจัน่” และ “กำาจััดความ 
หิวโหย” สหป็ริะชาชาติั้ริะบุว่าหากไม่สามาริถบริริลเุป้็าหมายแริกไป็ได้ การิบริริลเุป้็าหมายอ้�น่ ๆ  จัะเป็็น่ไป็ได้ยาก 
เน้่�องจัากความยากจัน่เป็็น่อุป็สริริคสำาคัญขึ้องการิพััฒน่าเศึริษฐกิจัและสังคม ทุ่�ส่งผ่ลกริะทุบใน่ริะยะยาวต่ั้อ 
การิพััฒน่าทุุน่มนุ่ษย์และขึ้่ดความสามาริถใน่การิแขึ้่งขึ้ัน่ขึ้องป็ริะเทุศึ ดังนั่�น่การิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่จ่ัง 
เป็็น่วาริะการิพััฒน่าหลักใน่หลายป็ริะเทุศึริวมถ่งป็ริะเทุศึไทุยด้วย 

 จัากการิศึ่กษาขึ้้อมูลบริิบทุการิพััฒน่าและการิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่จัากริายงาน่การิพััฒน่าและ 
การิวิจััยทัุ�วโลก ทัุ�งงาน่วิชาการิริางวัลโน่เบล ริายงาน่การิวิจััยขึ้องธน่าคาริโลกและตัั้วอยา่งการิแก้ไขึ้ปั็ญหาความ
ยากจัน่ขึ้องป็ริะเทุศึจ่ัน่ ทุำาให้เห็น่ทิุศึทุางและโมเดลการิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่อย่างเป็็น่ริะบบ ซ่ึ่�งสามาริถ 
ถอดออกเป็็น่ 5 ขึ้ั�น่ตั้อน่หลัก ดังน่่� ขึ้ั�น่ตั้อน่ทุ่� 1 การิวางน่โยบายริะดับป็ริะเทุศึ ขึ้ั�น่ตั้อน่ทุ่� 2 การิเก็บขึ้้อมูลเชิง
ป็ริิมาณ ทุำาสำามะโน่คริัว คริัวเริ้อน่ยากจัน่และสำาริวจัขึ้้อมูลทุุน่พั้�น่ฐาน่ ขึ้ั�น่ตั้อน่ทุ่� 3 ลงพั้�น่ทุ่�ริะบุปั็ญหา ศ่ึกษา
บริิบทุพั้�น่ทุ่� วิเคริาะห์ปั็ญหาและพััฒน่าโคริงการิ ขึ้ั�น่ตั้อน่ทุ่� 4 ขึ้ับเคล้�อน่โคริงการิ ม่การิตัั้�งกลไกแบบ Buddy  
ให้ขึ้า้ริาชการิทัุ�งหน่ว่ยงาน่ริาชการิและอาจัาริยม์หาวิทุยาลัยรัิบผิ่ดชอบการิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่ริายคริวัเริอ้น่ 
และขึ้ั�น่ตั้อน่ทุ่� 5 การิติั้ดตั้ามป็ริะเมิน่ผ่ล โดยริัฐบาลทุ้องถิ�น่ป็ริะเมิน่สัดส่วน่คน่จัน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�และสริ้าง Business 
Model เพั้�อให้เกิดริายได้ชุมชน่ทุ่�ตั้ริงกับบริิบทุขึ้องพ้ั�น่ทุ่� ใน่ขึ้ณะทุ่�บริิบทุการิขัึ้บเคล้�อน่การิแก้ไขึ้ปั็ญหา 
ความยากจัน่ขึ้องป็ริะเทุศึไทุยได้ม่การิจััดทุำาน่โยบายและการิจััดทุำาริะบบบริิหาริจััดการิข้ึ้อมูลการิพััฒน่าคน่ 
แบบช่�เป้็า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP)5 โดยใช้ขึ้้อมูลความจัำาเป็็น่พั้�น่ฐาน่ (จัป็ฐ.)  
จัากกริมการิพัฒัน่าชุมชน่ และขึ้อ้มูลผู้่ลงทุะเบย่น่สวัสดิการิแหง่ริฐัจัากกริะทุริวงการิคลังมายน้่ยนั่ซึ่่�งกัน่และกัน่ 
ใช้ริะบุปั็ญหาความยากจัน่ใน่ริะดับบุคคล คริัวเริ้อน่ ชุมชน่ ทุ้องถิ�น่/ทุ้องทุ่� จัังหวัด ป็ริะเทุศึ หริ้อป็ัญหา 
ความยากจัน่ริายป็ริะเด็น่ ทุำาให้สามาริถออกแบบน่โยบาย โคริงการิใน่การิแก้ปั็ญหาทุ่�ตั้ริงกับความต้ั้องการิหริอ้
สภาพัปั็ญหาได้ และเป็็น่ทุ่�มาใน่การิจััดตัั้�งศูึน่ย์อำาน่วยการิขึ้จััดความยากจัน่และพััฒน่าคน่ทุุกช่วงวัยอย่างยั�งย้น่
ตั้ามหลักป็ริัชญาขึ้องเศึริษฐกิจัพัอเพั่ยง (ศึจัพั.) ขึ้่�น่ โดยใน่ส่วน่กลางม่ริองน่ายกริัฐมน่ตั้ริ่เป็็น่ป็ริะธาน่คณะ
กริริมการิ ใน่สว่น่ทุ้องทุ่�ม่การิแต่ั้งตัั้�ง ศึจัพั. ริะดับจัังหวัดและริะดับอำาเภอ เพั้�อเป็็น่กลไกเชงิน่โยบายใน่การิดำาเน่นิ่
การิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่ ลดความเหล้�อมลำาและการิพััฒน่าคน่ทุุกช่วงวัย เพั้�อให้เกิดการิแก้ไขึ้ปั็ญหาและ 
การิพัฒัน่าทุ่�เก่�ยวข้ึ้องอยา่งบูริณาการิเป็็น่รูิป็ธริริมและยั�งยน้่ได้ใน่ทุกุพ้ั�น่ทุ่�ทัุ�วป็ริะเทุศึ น่ำาไป็สูก่าริบริริลุวิสยัทัุศึน์่ 
“ป็ริะเทุศึไทุยม่ความมั�น่คง มั�งคั�ง ยั�งยน้่ เป็็น่ป็ริะเทุศึพัฒัน่าแล้ว ด้วยการิพัฒัน่าตั้ามหลักป็รัิชญาขึ้องเศึริษฐกิจั
พัอเพ่ัยง” น่อกจัากน่่�พัลเอกป็ริะยุทุธ ์จััน่ทุร์ิโอชา น่ายกริฐัมน่ตั้ริ ่ได้ให้น่โยบายใน่การิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่

5  อ้างอิงตั้าม TPMAP ค้อ ริะบบบริหิาริจััดการิข้ึ้อมูลการิพัฒัน่าคน่แบบช่�เป้็า พัฒัน่าข่ึ้�น่โดยสำานั่กงาน่คณะกริริมการิพัฒัน่าเศึริษฐกิจัและสังคมแห่งชาติั้ (สศึช.) 
และ ศูึน่ย์เทุคโน่โลยอิ่เล็กทุริอนิ่กส์และคอมพัวิเตั้อริแ์หง่ชาติั้ (เน่คเทุค-สวทุช.) กริะทุริวงการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและน่วัตั้กริริม (ทุ่�มา : https://www.
tpmap.in.th/)

51หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



ริะดับคริัวเริ้อน่ขึ้องป็ริะเทุศึอย่างจัริิงจััง โดยได้มอบหมายหน่่วยงาน่ทุ่�เก่�ยวขึ้้องดำาเน่ิน่การิให้ขึ้้าริาชการิเขึ้้าไป็ 
แก้ปั็ญหาให้กับป็ริะชาชน่ ภายใต้ั้แน่วคิด “1 ขึ้้าริาชการิ ริับผิ่ดชอบ 1 คริัวเริ้อน่ยากจัน่” เพั้�อให้เกิดผ่ลเป็็น่ 
รูิป็ธริริม

 กริะทุริวง อว. โดยหน่ว่ย บพัทุ. จ่ังได้จััดทุำา “แผ่น่งาน่วิจััยและน่วัตั้กริริมเพั้�อการิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่
แบบเบ็ดเสร็ิจัและแม่น่ยำา” ข่ึ้�น่เพั้�อเสริิมพัลังการิแก้ไขึ้ปั็ญหาขึ้องภาครัิฐและตั้อบปั็ญหาสำาคัญ 3 ขึ้้อ ค้อ  
(1) คน่จัน่ทุ่�แทุ้จัริงิใน่พั้�น่ทุ่�เป็็น่ใคริอยูทุ่่�ไหน่ (2) จัน่ด้วยสาเหตั้อุะไริและม่ทุนุ่อะไริ และ (3) จัะเขึ้า้ไป็ชว่ยเหล้อ 
ให้หายจัน่อยา่งเบด็เสริจ็ัและยั�งย้น่ได้อยา่งไริ โดยม่ริายละเอ่ยด ดังน่่�

2.1) แผู้น์งาน์วิิจัย “การวิิจัยและน์วัิตกรรมเพ้ื้�อแก�ไขปัญหาควิามยากจน์
แบับัเบ็ัดเสร็จและแม�น์ยำา”

 เป้าหมายของแผู้น์งาน์
 ม่เป้็าหมายหลักขึ้องแผ่น่งาน่ ค้อ เพั้�อสริา้งริะบบและกลไกบูริณาการิ การิม่สว่น่ริว่มขึ้องพัหภุาค่เคริอ้ขึ้า่ย

ผู้่ม่สว่น่ได้สว่น่เสย่ทุ่�เก่�ยวข้ึ้องทุุกภาคสว่น่ (Multi-Stakeholder Approach) ทัุ�งภาคริฐั ภาคเอกชน่ ภาคป็ริะชา
สังคม ภาคป็ริะชาชน่ และสถาบัน่วิชาการิใน่พั้�น่ทุ่� เพั้�อการิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่แบบเบ็ดเสริ็จัและแม่น่ยำา 
ริายคริัวเริ้อน่ด้วยองค์ความรูิ้ วิทุยาศึาสตั้ริ์ เทุคโน่โลย่ วิจััยและน่วัตั้กริริม เพั้�อน่ำาไป็สู่การิม่คุณภาพัช่วิตั้ทุ่�ด่ขึ้่�น่
ขึ้องคน่จัน่ ทัุ�งน่่� ได้ม่การิขึ้ยายพั้�น่ทุ่�เป้็าหมายจัากเดิมใน่ปี็ 2563 จัำาน่วน่ 10 จัังหวัดทุ่�ม่ดัชน่่ความก้าวหน้่า 
ขึ้องคน่ (Human Achievement Index: HAI) ปี็ 2562 ตั้ำาสุด เป็็น่ 20 จัังหวัดใน่ปี็ 2564 (ตั้าริางทุ่� 5 และ 
ภาพัทุ่� 32) 

ต�ร�งท่� 5 โจัทุย์และเป้าหมีายขอุงแผู้น่งาน่วิจััย “การิวิจััยและน่วัตกริริมีเพ้ั�อุแก้ไขปญัหาความียากจัน่
แบบเบ็ดเสำร็ิจัและแม่ีน่ยำา”

โจทัย์ เป้าหมาย

1) การิพัฒัน่าริะบบค้น่หาสอบทุาน่ ติั้ดตั้ามและชว่ยเหล้อ
คน่จัน่แบบเบด็เสริจ็ัและแมน่่ยำา (Personalize Poverty 
Alleviation) ทุ่�เช้�อมต่ั้อกับริะบบความชว่ยเหล้อภาครัิฐ 
เอกชน่ และป็ริะชาสงัคม

2) การิพัฒัน่าริะบบสง่ต่ั้อความชว่ยเหล้อคน่จัน่และ 
ครัิวเริอ้น่ยากจัน่ กับหน่่วยงาน่ทุ่�เก่�ยวข้ึ้องทัุ�งใน่ริะดับ
พั้�น่ทุ่� จัังหวัด และสว่น่กลาง เพ้ั�อให้คน่จัน่สามาริถเขึ้า้สู่
ริะบบความชว่ยเหล้อ เพ้ั�อได้ริบัการิสงเคริาะห์เพั้�อ
ยงัชพ่ัได้

3) การิพัฒัน่าโมเดลพ้ั�น่ทุ่�น่ำาริอ่ง โดยการิใช้องค์ความรูิ ้
เทุคโน่โลยจ่ัากงาน่วิจััยและน่วัตั้กริริม ทุ่�เหมาะสมกับ
บริบิทุเพั้�อพัฒัน่าอาชพ่ัและเพิั�มทัุกษะการิดำาริงชวิ่ตั้ใน่
คน่จัน่กลุ่มเป้็าหมาย 20 จัังหวัดยากจัน่

1) จัำาน่วน่คน่จัน่ทุ่�ได้ริบัความชว่ยเหล้อผ่า่น่
กริะบวน่การิเชงิน่วัตั้กริริม หริอ้ได้ริบัการิ
ถ่ายทุอดและสามาริถใชอ้งค์ความรูิ ้
เทุคโน่โลยแ่ละน่วัตั้กริริมใน่การิพัฒัน่า
อาชพ่ั/ยกริะดับริายได้ 40,000 คน่

2) จัำาน่วน่ริะบบวิเคริาะห์ขึ้อ้มูลเพั้�อติั้ดตั้ามกลุ่ม
เป้็าหมายคน่จัน่ทุ่�ความแมน่่ยำาขึ้องป็ริะเทุศึ 
เพั้�อให้การิจััดสริริสวัสดิการิริฐัม่ป็ริะสทิุธภิาพั
และป็ริะสิทุธผิ่ลมากขึ้่�น่ และม่การิทุดลองใช้ 
1 ริะบบ

3) โมเดลน่ำาริอ่งเพั้�อแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่  
ทุ่�เหมาะสมกับบริบิทุขึ้องพ้ั�น่ทุ่� จัำาน่วน่  
10 โมเดล

52 2564



1

ค้นหาและสอบทานข้อมูล
Targeting + Verify

Add on คนจนเข้าสู่ระบบ
• คนจนจริงท่ีไม่ได้อยู่ในระบบ
• ขยายข้อมูลคนจนจากครัวเรือนคนจน

Classify คนจนไม่จริงออกจากระบบ
• แยกคนจนไม่จริงหรือคนจนท่ีพ้นสถานะยากไร้/อ่อนไหว

ระบบข้อมูล
ครัวเรือนยากจน 
กระทรวง อว.

ค้น
หา
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนา

“คุณภาพชีวิต”
คนจนอย่างตรงเป้า

แผนพัฒนาจังหวัด 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน
System 
Based 
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กลไกพัฒนาจังหวัด
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สอบทาน

วิเคราะห์ปัญหาและฐานทุนครัวเรือนยากจน

ระบบค้นหาและสอบทานข้อมูล
ครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่

กลไกระดับพื้นที่

อําเภอ

ตําบล

ชุมชน

ระบบส่งต่อความช่วยเหลือ

Operating Model
ช่วยเหลือชุมชนยากจน

• กระทรวงมหาดไทย (มท.)
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)
• ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

คนจนหนี้สิน

คนจนยากไร้

ภาคประชาสังคม/องค์กรชุมชน

มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี

• กระทรวงมหาดไทย (มท.)
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
• กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) (พอช.)

ระบบสงเคราะห์/รัฐ เอกชน 

(ดํารงชีพ ท่ีอยู่ อาศัย 
การศึกษา สุขภาพ)ระบบวิเคราะห์ปัญหาและฐาน

ทุนครัวเรือนยากจน 
(PPPConnext)

โมเดลแก้จน4

คนจน
ครัวเรือนยากจน

ระบบแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยําระดับจังหวัด
(Provincial Poverty Alleviation Operating System : PPAOS)

ภ�พิท่� 32 กริอุบการิขับเคล้�อุน่แผู้น่งาน่ “การิวิจััยและน่วัตกริริมีเพ้ั�อุแก้ไขปญัหาความียากจัน่ 
แบบเบ็ดเสำร็ิจัและแม่ีน่ยำา”

ภายใต้ั้แผ่น่งาน่วิจััย “การิวิจััยและน่วัตั้กริริมเพั้�อแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่แบบเบ็ดเสริ็จัและแม่น่ยำา”  
ภาพัริวมใน่ป็ีงบป็ริะมาณ 2563 - 2564 แผ่น่งาน่น่่�ได้สนับสนุนทุนวิจััยจัำานวนทั�งสิ�น 35 โครงการ จัำานวน 
293,600,000 บาท ครอุบคลุมพื่่�นที� 20 จัังห่วัด สริ้างความสำาเร็ิจัเห็น่ผ่ลเป็็น่รูิป็ธริริมเชิงป็ริะจัักษ์ด้วยการิ 
พััฒน่าแพื่ลตฟอุรม์แก้ไขปัญห่าความยากจันแบบเบ็ดเสรจ็ัและแม่นยำาระดับจัังห่วัด (Provincial Poverty 
Alleviation Operating System : PPAOS) ขึ้่�น่ โดยม่ข้ึ้อค้น่พับ ดังน่่�

• การิสร้ิางกลไกความร่ิวมม้อเพ้ั�อแก้ไข้ปัญหาความยากจัน่ริะดับจัังหวัดทุั�งส่วน่กลางและ
พ้ั�น่ทุ่� ด้วยการิบูริณาการิความริว่มม้อขึ้องพัหภุาค่เคร้ิอขึ้า่ยผู้่ม่สว่น่ได้สว่น่เส่ยทุ่�เก่�ยวข้ึ้องทุกุภาคสว่น่ 
(Multi-Stakeholder Approach) ริะหว่างภาคริฐั ภาคเอกชน่ ภาคป็ริะชาสงัคม ภาคป็ริะชาชน่ และ
สถาบัน่วิชาการิใน่พั้�น่ทุ่� ได้ม่การิทุำาบัน่ทุ่กขึ้้อตั้กลงความริว่มม้อ (MOU) การิบูริณาการิความริว่มม้อ
ใน่การิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่แบบเบ็ดเสร็ิจัและแม่น่ยำา ได้แก่ (1) ระดัับส่่วนกล�ง หน่่วย บพัทุ.  
ริ่วมกับกริะทุริวงและองค์กริ ได้แก่ กริะทุริวงมหาดไทุย 3 กริม6 (กริมการิป็กคริอง กริมส่งเสริิมการิ
ป็กคริองทุ้องถิ�น่ กริมการิพัฒัน่าชุมชน่) กริะทุริวงการิพัฒัน่าสังคมและความมั�น่คงขึ้องมนุ่ษย์ 5 กริม 
2 องค์กริ7 (กริมกิจัการิเด็กและเยาวชน่ กริมกิจัการิผู้่สูงอายุ กริมกิจัการิสตั้ร่ิและสถาบัน่คริอบคริัว  
กริมพััฒน่าสังคมและสวัสดิการิ กริมส่งเสริิมและพััฒน่าคุณภาพัช่วิตั้คน่พัิการิ การิเคหะแห่งชาติั้ 

6 กริะทุริวงมหาดไทุย 
- กริมการิป็กคริอง ม่ภาริกิจัใน่การิริกัษาความสงบเริย่บริอ้ยและความมั�น่คงภายใน่ป็ริะเทุศึ การิอำาน่วยความเป็็น่ธริริม การิป็กคริองทุ้องทุ่� การิอาสาริกัษา

ดิน่แดน่ และการิทุะเบ่ยน่เพั้�อให้ป็ริะชาชน่ม่ความมั�น่คง ป็ลอดภัยได้ริับบริิการิทุ่�สะดวก ริวดเริ็วและให้เกิดความสงบสุขึ้ใน่สังคมอย่างยั�งย้น่ (ทุ่�มา : 
https://www.dopa.go.th/main/web_index)

- กริมสง่เสริมิการิป็กคริองทุ้องถิ�น่ ม่ภาริกิจัใน่การิสง่เสริมิสนั่บสนุ่น่องค์กริป็กคริองสว่น่ทุ้องถิ�น่ โดยการิพัฒัน่าและให้คำาป็ริก่ษา แน่ะน่ำาองค์กริป็กคริอง
สว่น่ทุ้องถิ�น่ใน่ด้าน่การิจััดทุำาแผ่น่พัฒัน่าทุ้องถิ�น่ การิบริหิาริงาน่บุคคล การิเงิน่การิคลัง และการิบริหิาริจััดการิ เพั้�อให้องค์กริป็กคริองส่วน่ทุ้องถิ�น่ ม่ความ
เขึ้ม้แขึ้ง็และม่ศัึกยภาพัใน่การิให้บริกิาริสาธาริณะ (ทุ่�มา : http://www.dla.go.th/index.jsp)

- กริมการิพัฒัน่าชุมชน่ ม่ภาริกิจัพัฒัน่าริะบบกลไกการิม่ส่วน่ริว่มและการิเริย่น่รูิก้าริพ่ั�งตั้น่เอง พัฒัน่าการิบริหิาริจััดการิชุมชน่ให้พั่�งตั้น่เองได้ ริวมถ่งสริา้ง
ริะบบกลไกและกิจักริริมทุางเศึริษฐกิจัฐาน่ริากให้มั�น่คงตั้ามหลักป็รัิชญาขึ้องเศึริษฐกิจัพัอเพัย่ง (ทุ่�มา : https://www.cdd.go.th/)

7 กริะทุริวงการิพัฒัน่าสงัคมและความมั�น่คงขึ้องมน่ษุย์ ม่ทุำาหน้่าทุ่�เก่�ยวกับการิพัฒัน่าสงัคม การิสริา้งความเป็็น่ธริริมและความเสมอภาคใน่สงัคม การิสง่เสริิม
และพัฒัน่าคณุภาพัและความมั�น่คงใน่ชวิ่ตั้ สถาบัน่คริอบครัิวและชุมชน่ (ทุ่�มา : https://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/main.php?filename 
=index)

53หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



สถาบัน่พััฒน่าองค์กริชุมชน่ (องค์การิมหาชน่)) กองทุุน่เพั้�อความเสมอภาคทุางการิศ่ึกษา (กสศึ.)8 
สถาบนั่วิจััยเศึริษฐกิจัป๋็วย อ่�งภากริณ ์(สศึป็.) ศูึน่ยอ์ำาน่วยการิบริหิาริจัังหวัดชายแดน่ภาคใต้ั้ (ศึอ.บตั้.)9 
(2) ระดัับพื้้�นท่ี่� สถาบนั่วิชาการิใน่พั้�น่ทุ่�จัังหวัดน่ำาริอ่ง ริว่มกับหน่่วยงาน่ภาคริฐั เอกชน่ ภาคป็ริะชาสงัคม 
องค์กริใน่พั้�น่ทุ่�ทัุ�ง 20 จัังหวัด กว่า 300 หน่ว่ยงาน่/องค์กริ (ภาพัทุ่� 33)

 

ภ�พิท่� 33 การิสำร้ิางกลไกความีร่ิวมีม้ีอุเพ้ั�อุแก้ไขปญัหาความียากจัน่ริะดับจัังหวัดทัุ�งส่ำวน่กลางและพ้ั�น่ทุ่�

• ริะบบค้น่หาและสอบทุาน่ข้้อมูลคน่จัน่ริะดับพ้ั�น่ทุ่� เป็็น่ริะบบและกลไกความริว่มม้อใน่การิค้น่หา  
สอบทุาน่คน่จัน่จัากฐาน่ขึ้อ้มลู TPMAP จััดทุำาเป็็น่ริะบบฐาน่ขึ้อ้มลูคริวัเริอ้น่ยากจัน่ริะดับพั้�น่ทุ่� กริะทุริวง 
อว. (Big Data) แสดงขึ้อ้มูลเป็็น่แดชบอริด์ (Dashboard) แบบเริย่ลไทุม์ (Real Time) ทุ่�สามาริถช่�เป้็า
คน่จัน่ใน่พั้�น่ทุ่�ริายคริวัเริอ้น่ ปั็จัจุับนั่ทุำาการิค้น่หาและสอบทุาน่คน่จัน่และครัิวเริอ้น่ยากจัน่ริวมทัุ�งสิ�น่ 
170,241 คริวัเริอ้น่ หริอ้ 778,158 คน่ เพัิ�มเติั้ม (Add on) จัากตัั้วเลขึ้เป้็าหมาย 20 จัังหวัดน่ำาริอ่งใน่
ฐาน่ข้ึ้อมูล TPMAP ทุ่�ริะบุไว้ค้อ 242,214 คน่ (ขึ้อ้มูล ณ วัน่ทุ่� 7 มกริาคม 2565) (ตั้าริางทุ่� 6)

• ริะบบข้้อมลูครัิวเร้ิอน่ยากจัน่ริะดับพ้ั�น่ทุ่� : วิเคริาะห์ปัญหาและฐาน่ทุนุ่ครัิวเร้ิอน่ยากจัน่ (PPP 
Connext) ด้วยการิน่ำากริอบวิเคริาะห์การิดำาริงชพ่ัอย่างยั�งยน้่ (Sustainable Livelihoods Framework: 
SLF) มาป็ริะเมนิ่ริะดับความยากจัน่ขึ้องคริวัเริอ้น่ด้วยฐาน่ทุนุ่ทัุ�ง 5 ด้าน่ ได้แก่ ทุนุ่มนุ่ษย ์ทุนุ่ทุริพััยากริ 
ทุนุ่การิเงิน่ ทุุน่กายภาพั และทุุน่สงัคม ริวมทัุ�งวิเคริาะห์ปั็ญหาทัุ�ง 5 มิติั้ ได้แก่ ด้าน่สขุึ้ภาพั ด้าน่ความ
เป็็น่อยู ่ด้าน่การิศ่ึกษา ด้าน่ริายได้ และด้าน่การิเขึ้า้ถ่งบริิการิภาครัิฐ ป็ริะมวลผ่ลออกมาเป็็น่ทุริพััยากริ
การิดำาริงชพ่ั (Livelihood Profile) จัำาแน่กคน่จัน่ออกเป็็น่ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มคน่จัน่ 20% ล่าง 
เป็็น่คน่จัน่ยากไริต้้ั้องการิภาวะพ่ั�งพิัง 2) กลุ่มคน่จัน่ 20% บน่เป็็น่คน่จัน่เขึ้า้ไมถ่่งโอกาส/คน่จัน่หน่่�สนิ่

8  กองทุนุ่เพั้�อความเสมอภาคทุางการิศ่ึกษา (กสศึ.) ม่วัตั้ถปุ็ริะสงค์เพั้�อสริา้งความเสมอภาคทุางการิศ่ึกษา (ทุ่�มา: https://www.eef.or.th/)
9  ศูึน่ย์อำาน่วยการิบริิหาริจัังหวัดชายแดน่ภาคใต้ั้ (ศึอ.บตั้.) ม่ภาริกิจัการิบริิหาริจััดการิภาครัิฐและการิพััฒน่าเพั้�อความมั�น่คง ด้วยการิเช้�อมโยงยุทุธศึาสตั้ร์ิ 
การิพััฒน่าจัังหวัดชายแดน่ภาคใต้ั้ขึ้องทุุกหน่่วยงาน่ เช้�อมต่ั้อช่องว่าง เสริิมการิทุำางาน่ให้เกิดความต่ั้อเน้่�อง เร่ิงริัด ผ่ลักดัน่ การิดำาเนิ่น่งาน่ขึ้องหน่่วยต่ั้าง ๆ ให้ 
เป็็น่ไป็ตั้ามแผ่น่งาน่และเป้็าหมาย (ทุ่�มา: http://www.sbpac.go.th/?page_id=6572)
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ต�ร�งท่� 6 การิค้น่หาและสำอุบทุาน่ข้อุมูีลคน่จัน่ริะดับพ้ั�น่ทุ่�ใน่ 20 จัังหวัดน่ำาร่ิอุง (ป ี2563 - 2564) 

หมายเหต:ุ : ข้อมูลการค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจน จากโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมน่ยํา (PPPConnext)

: ข้อมูลอยู่ในระหว่างการดําเนินงานวิจัย กรุณาอย่าเผยแพร่ 1

10 จังหวัด

เป้าหมายปี 2563

จํานวนคนจน

10 จังหวัด
เป้าหมายปี 2564

จํานวนคนจน

คนจนเป้าหมาย  

TPMAP 2562 (คน)

ผลการค้นหาและสอบทาน
จํานวนคนจนที่ส่งต่อข้อมูลความช่วยเหลือในระดับ

พ้ืนที่
คนจนเป้าหมาย  

TPMAP 2562 (คน)

ผลการค้นหาและสอบทาน

รวม
(ครัวเรือน)

รวม
(คน)

รวม
(ครัวเรือน)

รวม
(คน)

กาฬสินธุ์ 12,916 11,196 48,438 
893 ครัวเรือน (พอช.) (29 ครัวเรือน), 

107 ครัวเรือน (พช.) 
นครราชสีมา 13,812 4,712 20,976

ชัยนาท 2,687 4,331 16,306 398 ครัวเรือน (พอช.), 617 คน (พมจ.) บุรีรัมย์ 7,596 5,266 26,006 
ปัตตานี 18,137 18,647 109,142 220 ครัวเรือน (พช.) (149 ครัวเรือน),

1,415 ครัวเรือน (พมจ.) (1,250 ครัวเรือน), 
1,016 ครัวเรือน (อบจ.) (1,016 ครัวเรือน),

เลย 7,030 4,922 19,958 

มุกดาหาร 4,567 5,404 20,913 568 ครัวเรือน (พอช.) (241 ครัวเรือน), 
30 ครัวเรือน (กสศ.) (22 ครัวเรือน) ,

1,340 ครัวเรือน (พมจ.) (412 ครัวเรือน), 
534 ครัวเรือน (พส.) (84 ครัวเรือน)

ร้อยเอ็ด 7,759 4,980 23,794 

แม่ฮ่องสอน 20,924 13,820 53,195 45,126 คน (ศจพ.), 3,552 ครัวเรือน (พมจ.) ลําปาง 11,713 3,443 11,887
ยโสธร 3,773 4,934 19,327 174 คน (พมจ.), 26 คน (พช.), 4 คน (อบต.) พิษณุโลก 22,948 14,525 50,401 
ศรีสะเกษ 35,950 18,987 97,596 213 คน (พมจ.) (22 คน), 30 คน (อบต.) พัทลุง 14,342 11,853 49,774 
สกลนคร 15,390 10,491 48,451 260 ครัวเรือน (พมจ.) ยะลา 7,895 4,389 18,764
สุรินทร์ 14,894 14,014 69,474 227 ครัวเรือน (พอช.), 98 ครัวเรือน (พมจ.) นราธิวาส 8,624 4,767 28,406 
อํานาจเจริญ 1,802 4,006 17,557 3,663 ครัวเรือน (พมจ.) (1,777 ครัวเรือน), 

1,109 ครัวเรือน (กสศ.), 266 ครัวเรือน (พอช.) (52 ครัวเรือน)
อุบลราชธานี 9,455 5,554 27,793 

รวม 131,040 105,830 500,399 15,696 ครัวเรือน และ 46,190 คน รวม 111,174 64,411 277,759 

รวมค้นหาและสอบทาน เป้าหมาย 242,214 คน ค้นหาและสอบทานแล้ว 170,241
ครัวเรือน

778,158
คน

หมายเหตั้ ุ: อยูร่ิะหว่างดำาเนิ่น่การิค้น่หาและสอบทุาน่ขึ้อ้มูล

• ริะบบส่งต่อความช่่วยเหล้อครัิวเร้ิอน่ยากจัน่ทุั�งใน่ริะดับส่วน่กลางและพ้ั�น่ทุ่� ใน่กลุ่มคน่จัน่ 
20% ล่าง เป็็น่คน่จัน่ยากไริทุ่้�ชว่ยเหล้อตั้น่เองไมไ่ด้ ได้ม่การิสง่ต่ั้อความชว่ยเหล้อริะบบสงเคริาะหไ์ป็ยัง
หน่่วยงาน่ทุ่�ริับผิ่ดชอบริวมทัุ�งองค์กริภาค่เคร้ิอขึ้่ายคริอบคลุมปั็ญหาทุุกมิติั้ อาทิุ ในระดัับส่่วนกล�ง  
มิติั้ด้าน่การิเข้ึ้าถ่งบริกิาริภาคริฐั ได้สง่ต่ั้อไป็ยงักริะทุริวงการิคลังเพั้�อเป็็น่ฐาน่ขึ้อ้มูลใน่การิจััดสริริและ
เข้ึ้าถ่งสวัสดิการิแห่งริฐั จัำาน่วน่ทัุ�งสิ�น่ 97,042 ครัิวเริอ้น่ 451,444 คน่ (ขึ้อ้มูล ณ วัน่ทุ่� 3 สงิหาคม 2564) 
มิติั้ด้าน่ความเป็็น่อยู่ ส่งต่ั้อไป็ยังโคริงการิบ้าน่พัอเพ่ัยงขึ้องสถาบัน่พััฒน่าองค์กริชุมชน่ (องค์การิ
มหาชน่) (พัอช.) จัำาน่วน่ 10,093 คริัวเริ้อน่ (ขึ้้อมูล ณ วัน่ทุ่� 21 พัฤษภาคม 2564) มิติั้ทุางด้าน่ 
การิศึ่กษา ส่งต่ั้อข้ึ้อมูลเด็กและเยาวชน่กลุ่มเป้็าหมายทุ่�อยู่ใน่-น่อกริะบบการิศึ่กษาให้แก่กองทุุน่เพ้ั�อ
ความเสมอภาคทุางการิศ่ึกษา (กสศึ.) จัำาน่วน่ 97,745 คน่ (ข้ึ้อมูล ณ วัน่ทุ่� 10 สงิหาคม 2564) มิติั้ทุาง
ด้าน่สขุึ้ภาพัและด้าน่การิศ่ึกษา สง่ต่ั้อความชว่ยเหล้อกับมูลนิ่ธป่ิ็อเต็ั้กต่ั้�ง จัำาน่วน่ 1,327 คน่ ในระดัับ
พื้้�นท่ี่� สง่ต่ั้อไป็ยงัสำานั่กงาน่พัฒัน่าสงัคมและความมั�น่คงขึ้องมน่ษุยจั์ังหวัด (พัมจั.) พัอช. องค์การิบริหิาริ 
สว่น่จัังหวัด (อบจั.) องค์การิบริิหาริสว่น่ตั้ำาบล (อบตั้.) กริมพััฒน่าสงัคมและสวัสดิการิ (พัส.) สภาองค์กริ
ชุมชน่ ริวมจัำาน่วน่ 15,696 คริวัเริอ้น่ และ 46,190 คน่ ม่คน่จัน่ได้ริบัความชว่ยเหล้อ 5,454 คริวัเริอ้น่ 
คิดเป็็น่งบป็ริะมาณทุ่�ชว่ยเหล้อไป็แล้วริวมทัุ�งทุ่�บริริจุัอยูใ่น่แผ่น่งาน่ทัุ�งสิ�น่กว่า 200 ล้าน่บาทุ

• พััฒน่าและสริา้ง “โมเดลแกจ้ัน่ริะดับพ้ั�น่ทุ่�ด้วยวิทุยาศาสตริ ์วิจััยและน่วตักริริม” ใน่กลุม่คน่จัน่ 
20% บน่ เป็็น่คน่จัน่เข้ึ้าไม่ถ่งโอกาส/คน่จัน่หน่่�สิน่ คน่จัน่เป็ริาะบางทุ่�พัริ้อมจัะจัน่เม้�อม่ภาวะวิกฤตั้  
เช่น่ โริคริะบาดโควิด-19 ริวมทัุ�งภัยพิับัติั้ต่ั้าง ๆ หร้ิอพัริ้อมจัะหลุดพั้น่ความยากจัน่หากได้ริับโอกาส 
เน้่�องจัากเป็็น่คน่ทุ่�ม่ศัึกยภาพั สามาริถพัฒัน่าตั้น่เองได้ สว่น่ใหญเ่ป็็น่กลุ่มคน่จัน่ทุ่�ม่ปั็ญหาด้าน่ริายได้ 
ได้น่ำากริอบวิเคริาะห์การิดำาริงชพ่ัอยา่งยั�งยน้่ (Sustainable Livelihoods Framework: SLF) มาเป็็น่
หลักคิดใน่การิออกแบบน่วัตั้กริริมโมเดลแก้จัน่ทุ่�เหมาะสมสอดคล้องกับบริิบทุคน่จัน่ริายคริัวเริ้อน่  
ผ่่าน่การิขัึ้บเคล้�อน่ด้วยริะบบและกลไกความร่ิวมม้อภาค่เคริ้อขึ้่าย เกิดน่วัตั้กริริมโมเดลแก้จัน่ ทุ่�เป็็น่
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กลไกน่ำาคน่จัน่เขึ้้ามาอยู่ใน่อุตั้สาหกริริมการิผ่ลิตั้ห่วงโซึ่่คุณค่า (Network Value Chain) ทุำาให้เกิด 
การิสริา้งงาน่ สริา้งอาชพ่ั สริา้งริายได้ให้แก่คน่จัน่และชุมชน่ ได้แก่ น่วัตั้กริริมแก้จัน่ “แพัะเงิน่ล้าน่” 
จัังหวัดชยัน่าทุ โคริงการิธน่าคาริขึ้า้ว “กองบุญขึ้า้วปั็น่สขุึ้” เพั้�อความมั�น่คงทุางอาหาริ โคริงการิเสริมิ
สร้ิางความเข้ึ้มแขึ้็งกองทุุน่การิเงิน่ชุมชน่เม้อง จัังหวัดอำาน่าจัเจัริิญ โคริงการิส่งเสริิมทัุกษะอาช่พัทุำา
ปุ๋็ยมูลไส้เด้อน่ จัังหวัดปั็ตั้ตั้าน่่ โคริงการิต้ั้น่กล้าทุ้าจัน่ จัังหวัดกาฬสิน่ธุ์ โคริงการิมัน่แก้จัน่ จัังหวัด
มุกดาหาริ เป็็น่ต้ั้น่

• ริะบบการิติดตามและบูริณาการิความช่่วยเหล้อการิแก้ไข้ปัญหาความยากจัน่ใน่ริะดับพ้ั�น่ทุ่� 
ม่การิพััฒน่าเคริ้�องม้อ (Sustainable Livelihoods Return on Investment: SLROI) การิป็ริะเมิน่ 
ผ่ลตั้อบแทุน่ทุางเศึริษฐกิจัสังคมและสิ�งแวดล้อม จัากการิดำาเนิ่น่โคริงการิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่
ตั้ามแน่วทุางการิดำาริงช่พัอย่างยั�งย้น่ (SLF) โดยพิัจัาริณาจัากความสำาเร็ิจัใน่การิช่วยเหล้อคน่จัน่ 
เป้็าหมายให้เกิดการิเป็ล่�ยน่แป็ลงทุุน่ใน่การิดำาริงชพ่ัทุ่�สอดคล้องกับกลยุทุธใ์น่การิดำาริงชพ่ัและบริบิทุ
ขึ้องแต่ั้ละพั้�น่ทุ่� พัริอ้มริะบบป้็อน่ขึ้อ้มูลยอ้น่กลับ (Feedback Loop) เพั้�อน่ำาคน่จัน่ทุ่�ได้ริบัความชว่ยเหล้อ
แล้วออกจัากริะบบ ยกตัั้วอยา่ง ริะบบบริหิาริครัิวเริอ้น่ยากจัน่แบบเบด็เสริจ็ัและแมน่่ยำา Monitoring 
KHM V.2 ขึ้องจัังหวัดกาฬสิน่ธุ ์ ริะบบ Big Data Srisaket เพั้�อแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่ขึ้องจัังหวัด
ศึริส่ะเกษ เป็็น่ต้ั้น่

• จััดทุำาข้้อเสน่อเชิ่งน่โยบายสู่แผน่พััฒน่าจัังหวัด ม่การิผ่ลักดัน่แผ่น่งาน่/โคริงการิแก้ไขึ้ปั็ญหา
ความยากจัน่สูแ่ผ่น่พัฒัน่าจัังหวัด เชน่่ โคริงการิลดความยากจัน่ขึ้า้มรุิน่่และความเหล้�อมลำาภายใต้ั้บริิบทุ 
พัหุวัฒน่ธริริมเขึ้ม้แขึ้ง็ ถกูบริริจุัเข้ึ้าสูแ่ผ่น่พัฒัน่าจัังหวัดปั็ตั้ตั้าน่่ ปี็ พั.ศึ. 2566 - 2570 โคริงการิน่ำาริอ่ง 
“กุดบากโมเดล” จัังหวัดสกลน่คริ น่ำามาขึ้ยายผ่ลการิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่จัังหวัดสกลน่คริ  
น่ำาน่วัตั้กริริมแก้จัน่ “แพัะเงิน่ล้าน่” เป็็น่ต้ั้น่แบบสำาคัญใน่การิแก้ปั็ญหาความยากจัน่ สู่แผ่น่พััฒน่า
จัังหวัดชยัน่าทุ ริะยะ 5 ปี็ (พั.ศึ. 2566 - 2570) โคริงการิมัน่แก้จัน่เขึ้า้สูแ่ผ่น่จัังหวัดมุกดาหาริ ปี็ พั.ศึ. 
2565 เป็็น่ต้ั้น่

 ตัวิอย�างการขับัเคล้�อน์แผู้น์งาน์ใน์พ้ื้�น์ท่ั�

“โมเดลการิข้บัเคล้�อน่ห่วงโซ่่คุณค่าบุก” จัังหวัดแมฮ่่่องสอน่ เพ้ั�อสร้ิางงาน่ สร้ิางอาช่่พั สริา้ง
ริายได้  ภายใต้ั้โคริงการิวิจััยเพั้�อพัฒัน่าพั้�น่ทุ่�เพั้�อแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่แบบเบด็เสริจ็ัและแมน่่ยำาใน่พั้�น่ทุ่�จัังหวัด
แม่ฮ่่องสอน่ โดยวิทุยาลัยชุมชน่แม่ฮ่่องสอน่ บุกใน่ป็ริะเทุศึม่แหล่งเพัาะป็ลูกทุ่�สำาคัญอยู่ใน่จัังหวัดแม่ฮ่่องสอน่ 
และจัังหวัดตั้าก คณะทุำางาน่เล้อกพ้ั�น่ทุ่�ตั้ำาบลแมส่วด อำาเภอสบเมย จัังหวัดแมฮ่่่องสอน่ เป็็น่พั้�น่ทุ่�น่ำาริอ่ง เน้่�องจัาก
เป็็น่พั้�น่ทุ่�ทุ่�ม่คน่จัน่มากถ่ง 2,010 คน่ ตั้ามขึ้อ้มูลขึ้องริะบบบริิหาริจััดการิขึ้อ้มูลการิพัฒัน่าคน่แบบช่�เป้็า หร้ิอ TPMAP 
โดยคณะทุำางาน่ ภาควิชาการิใน่พ้ั�น่ทุ่�จัังหวัดแม่ฮ่่องสอน่ ได้ทุำาความริว่มม้อกับหลายสถาบนั่ เชน่่ มหาวิทุยาลัย
เกษตั้ริศึาสตั้ร์ิ ทุำาการิออกแบบชุดความรูิใ้น่การิแป็ริรูิป็บุก มหาวิทุยาลัยแมโ่จ้ั มหาวิทุยาลัยริาชภัฏิภูเก็ตั้ ทุำางาน่
ตั้ามโคริงการิมหาวิทุยาลัยสูต่ั้ำาบล (U2T) และยงัม่กริมวิชาการิเกษตั้ริ บริษัิทุเอกชน่ด้าน่พัลังงาน่เขึ้า้ไป็สน่บัสนุ่น่
การิแป็ริรูิป็ด้วย โดยม่ผ่ลลัพัธ ์ดังน่่� 

• เกิดการิริวมกลุม่เพั้�อจััดตัั้�งกลุม่วิสาหกิจัผู้่ป็ลกูบุกบ้าน่น่าดอย เพั้�อผ่ลิตั้ แป็ริรูิป็และจัำาหน่า่ยบุกใน่พั้�น่ทุ่�
ตั้ำาบลแม่สวด อำาเภอสบเมย จัังหวัดแม่ฮ่่องสอน่ เกิดเคริ้อขึ้่ายผู้่ป็ลูกบุก ใน่ริะดับตั้ำาบลจัากกลุ่มเป้็า
หมายทุ่�เข้ึ้าริว่มโคริงการิวิจััย จัำาน่วน่ 6 ชุมชน่ 

• กลุ่มคน่จัน่เป้็าหมายม่โอกาสใน่การิเข้ึ้าถ่งความรูิ้และทัุกษะอาช่พัการิแป็ริรูิป็บุก การิเข้ึ้าร่ิวมดำาเนิ่น่
โคริงการิ ทุำาให้กลุม่เป้็าหมายม่โอกาสใน่การิเขึ้า้ถ่งทุริพััยากริและผ่ลผ่ลิตั้จัากการิเพัาะป็ลูกขึ้องตั้น่เอง
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ใน่พ้ั�น่ทุ่�ทุำากิน่ทุ่�ทัุบซึ่้อน่กับพั้�น่ทุ่�ป่็าไม้มากข่ึ้�น่จัากกริะบวน่การิหาทุางออกร่ิวมกัน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�หลายฝ่ึาย
ทัุ�งภาคริฐั ชุมชน่และโคริงการิวิจััย

• กลุม่คน่จัน่เป้็าหมายได้ป็ริบัใช้ต้ั้น่ทุนุ่ทุางวัฒน่ธริริมด้าน่อาหาริพัช้ถิ�น่ทุ่�ทุำาจัากบุก มาเป็็น่ทัุกษะพ้ั�น่ฐาน่
ใน่การิเริย่น่รูิวิ้ถ่การิแป็ริรูิป็บุกแบบใหม่ และการิพัฒัน่าผ่ลิตั้ภัณฑ์์จัากบุกรูิป็แบบใหม่

• เกิดแผ่น่งาน่พััฒน่าบุกเป็็น่พัช้เศึริษฐกิจัขึ้องเคริอ้ข่ึ้ายกลุ่มผู้่ป็ลูกบุกตั้ำาบลได้ริบัการิบริริจุัใน่แผ่น่พัฒัน่า
ทุ้องถิ�น่ขึ้ององค์กริป็กคริองสว่น่ทุ้องถิ�น่

• เกิดการิจััดตัั้�งศูึน่ยเ์ริย่น่รูิ ้เพั้�อสนั่บสนุ่น่และถ่ายทุอดความรูิแ้ละเทุคโน่โลยใ่หกั้บชุมชน่ด้าน่การิพัฒัน่า
พ้ัชบุก ให้เป็็น่พ้ัชเศึริษฐกิจัขึ้องตั้ำาบล อ่กทัุ�งโคริงการิวิจััยได้ดำาเนิ่น่การิจััดฝึึกอบริมการิทุำาโริงอบ
พัลังงาน่แสงอาทิุตั้ย์และโซึ่ลาริ์เซึ่ลล์เพั้�อการิแป็ริรูิป็บุกและผ่ลผ่ลิตั้ทุางการิเกษตั้ริ ให้กับกลุ่มคน่จัน่
เป้็าหมาย จัำาน่วน่ 40 คน่ และฝึึกอบริมการิทุำาริะบบการิจััดการิน่ำาพัลังงาน่ทุางเล้อกเพั้�อการิแป็ริรูิป็
และเพิั�มมูลค่าผ่ลผ่ลิตั้การิเกษตั้ริ ให้กับกลุ่มคน่จัน่เป้็าหมายด้วย (ภาพัทุ่� 34)

ภ�พิท่� 34 การิขับเคล้�อุน่โคริงการิแก้จัน่ต้น่แบบ จัังหวัดแม่ีฮ่่อุงสำอุน่
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3 ยุทธิ์ศ�สตร์ “ก�รพ้ิฒนิ�เม้องน่ิ�อย่่แลิะเม้องแห่ง 
 ก�รเร่ยนิร้่”

ป็ริะกอบด้วย 2 แผ่น่งาน่วิจััย ภายใต้ั้โป็ริแกริมทุ่� 15 ได้แก่ (1) แผ่น่งาน่วิจััย “การิพััฒน่าเม้องเพ้ั�อกริะจัาย
ศูึน่ย์กลางความเจัริญิและลดความเหล้�อมลำา” และ (2) แผ่น่งาน่วิจััย “พั้�น่ทุ่�น่วัตั้กริริมการิศ่ึกษา” โดยม่ริายละเอ่ยด 
ดังน่่�

3.1) แผู้น์งาน์วิิจัย “การพัื้ฒน์าเม้องเพ้ื้�อกระจายศ้น์ย์กลางควิามเจริญ
และลดควิามเหล้�อมลำ�า”

แผ่น่งาน่น่่�ม่เป้็าหมาย สร้ิางกลไกการิพัฒัน่าเม้อง พััฒน่าริะบบข้ึ้อมูลเปิ็ดริะดับเม้องทุ่�ทุกุภาคสว่น่สามาริถ
เข้ึ้าถ่งได้ สร้ิางริะบบการิเงิน่ทุ่�ทุำาให้เกิดการิลงทุุน่รูิป็แบบใหม่ใน่การิพััฒน่าริะดับพั้�น่ทุ่� และสร้ิางชุดความรู้ิด้าน่
การิพัฒัน่าเม้องเพั้�อขึ้ยายผ่ลเชงิพ้ั�น่ทุ่�และน่ำาเสน่อน่โยบายเชงิพั้�น่ทุ่� โดยม่ป็ริะเด็น่ขึ้บัเคล้�อน่ทุ่�สำาคัญ 3 ป็ริะเด็น่ 
ค้อ 1) การิพัฒัน่าทุ่�อยูอ่าศัึย (Housing Development Policy) 2) การิพัฒัน่าการิเดิน่ทุางใน่เม้อง (Urban Mobility 
Development Policy) 3) การิพัฒัน่าเม้องสูศู่ึน่ยเ์ศึริษฐกิจั (Urban Economic Growth Pole Development) เพั้�อ
น่ำาไป็สูก่าริยกริะดับเศึริษฐกิจัและลดความเหล้�อมลำา (ตั้าริางทุ่� 7 และภาพัทุ่� 35)

ต�ร�งท่� 7 โจัทุย์และเปา้หมีายขอุงแผู้น่งาน่วิจััย “การิพััฒน่าเม้ีอุงเพ้ั�อุกริะจัายศูึน่ย์กลางความีเจัริิญและ
ลดความีเหล้�อุมีลำ�า”

โจทัย์ เป้าหมาย

1) กลไกการิพัฒัน่าเม้อง โดยการิสริา้งกติั้การิว่มและแผ่น่การิลงทุนุ่
ใน่การิพัฒัน่าเม้อง 

2) โคริงสริา้งพั้�น่ฐาน่ด้าน่ข้ึ้อมูลใน่แต่ั้ละเม้อง การิเตั้ริย่มขึ้อ้มูล 
เพั้�อการิขึ้บัเคล้�อน่เม้อง การิวิเคริาะห์ขึ้อ้มูลเชงิล่กและการิใช้
แผ่น่ภาพั การิใชข้้ึ้อมูลเพั้�อพััฒน่ากลไกตั้ริวจัสอบเชงิพั้�น่ทุ่� 

3) เคริ้�องม้อการิริะดมทุุน่รูิป็แบบใหม่ เกิดการิพััฒน่ากองทุนุ่และ
แผ่น่การิลงทุนุ่ การิริะดมทุุน่สาธาริณะ (Public Fund) แน่วทุาง
การิบริหิาริจััดการิเชงิกลยุทุธ ์

4) องค์ความรูิใ้หมเ่ชงิเศึริษฐกิจัและยุทุธศึาสตั้ริจั์ังหวัดไป็ขึ้ยายผ่ล
เกิดต้ั้น่แบบเชงิพั้�น่ทุ่�และป็ริบัป็รุิงกฎีหมายใน่การิพัฒัน่าเชงิพั้�น่ทุ่� 

1) กลไกความริว่มม้อใน่การิพัฒัน่า 
เม้อง 10 ต้ั้น่แบบ

2) ขึ้อ้มูลเปิ็ดขึ้องเม้อง 10 เม้อง
3) เคริ้�องม้อทุางการิเงิน่ขึ้องเม้อง  

10 เคริ้�องม้อ
4) แผ่น่เชงิเศึริษฐกิจัและยุทุธศึาสตั้ร์ิ 

ใน่พั้�น่ทุ่�ต้ั้น่แบบ 2 ต้ั้น่แบบ

58 2564
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ภ�พิท่� 35 กริอุบการิขับเคล้�อุน่การิพััฒน่าเม้ีอุงเพ้ั�อุกริะจัายศูึน่ย์กลางความีเจัริิญและลดความีเหล้�อุมีลำ�า

ใน่ปี็งบป็ริะมาณ 2563 - 2564 แผ่น่งาน่ “การิพัฒัน่าเม้องและกลไกการิเติั้บโตั้ใหม่” ได้สนับสนุนทนุวิจััย
จัำานวนทั�งสิ�น 63 โครงการ จัำานวน 172,102,200 บาท ครอุบคลุมพื่่�นที�กว่า 27 จัังห่วัด เกิดการิขึ้บัเคล้�อน่เม้อง
ริว่มกับกลไกขึ้องภาคริฐั ภาคเอกชน่ ภาควิชาการิ และภาคป็ริะชาชน่ โดยกลไกดังกล่าวจัะริว่มผ่ลักดัน่และพัฒัน่า
เม้องไป็สูก่ลไกขึ้องการิลงทุุน่ (Investment) ใน่ทุ่�สดุ ซึ่่�งจัากผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่ทุ่�ผ่า่น่มาเกิดผ่ลผ่ลิตั้ ผ่ลลัพัธ ์และ
ผ่ลกริะทุบ ทุ่�สามาริถตั้อบเป้็าหมายเพั้�อกำาหน่ดทิุศึทุางยุทุธศึาสตั้ร์ิขึ้องการิพัฒัน่าเม้องได้ ดังน่่� 

• ด้าน่การิพััฒน่ากลไกและกติการ่ิวมข้องการิพััฒน่าเม้อง โดยเกิดกลไกใน่การิบริิหาริจััดการิ 
เชิงพั้�น่ทุ่� จัำาน่วน่ 61 กลไก เกิดกลไกใน่การิพััฒน่าเม้องผ่่าน่บริิษัทุพััฒน่าเม้องจัำาน่วน่ 19 เครอุ่ขา่ย เกิดพั้�น่ทุ่�
ต้ั้น่แบบบน่ฐาน่เศึริษฐกิจัสเ่ขึ้ย่วและหว่งโซึ่อุ่ป็ทุาน่ จัำาน่วน่ 9 พื่่�นที� พัริอ้มทัุ�งเกิดพ้ั�น่ทุ่�การิเริย่น่รู้ิริะดับเม้อง จัำาน่วน่ 
18 พื่่�นที�

• ด้าน่การิพััฒน่าชุ่ดความรู้ิและข้้อมูลเปิดด้าน่การิพััฒน่าเม้อง โดยม่ขึ้้อมูลเม้อง (Data 
Catalogue) ทุ่�จัะเป็็น่ขึ้อ้มูลเปิ็ด (Open Data) เพั้�อใชใ้น่การิบริหิาริจััดการิเม้อง จัำาน่วน่ 48 ฐานขอุ้ม่ล

• ด้าน่การิวจัิัยและพััฒน่ากองทุนุ่ (Trust) และแผน่การิลงทุนุ่การิพััฒน่าเมอ้ง โดยเกิดแน่วทุาง
การิลงทุุน่ริะดับพ้ั�น่ทุ่� จัำานวน 5 พื่่�นที� ทุ่�สามาริถเป็็น่แน่วทุางการิริะดมทุุน่ให้กับองค์กริป็กคริองส่วน่ทุ้องถิ�น่  
ซึ่่�งเป็็น่ฐาน่สำาคัญขึ้องการิพััฒน่าเม้อง อ่กทัุ�งยังม่ดัชน่่ช่�วัดความยากง่ายใน่การิดำาเนิ่น่ธุริกิจัและการิพััฒน่า 
ริะดับเม้อง เพ้ั�อสนั่บสนุ่น่การิลงทุนุ่และยกริะดับพั้�น่ทุ่�ให้ม่ศัึกยภาพัทุางการิแขึ้ง่ขึ้นั่ทุ่�สงูขึ้่�น่

• ด้าน่การิสังเคริาะห์ชุ่ดความรู้ิด้าน่การิพััฒน่าเม้อง โดยเกิดองค์ความรูิห้ริอ้ต้ั้น่แบบ ใน่การิบริหิาริ
จััดการิเชิงพั้�น่ทุ่� จัำานวน 16 ชุุด อาทิุ ชุดคู่ม้อสำาหริับเทุศึบาล และป็ริะชาชน่ใน่การิป็ฏิิบัติั้ตัั้วใน่สถาน่การิณ ์
แพัริร่ิะบาดขึ้องเช้�อไวรัิสโควิด-19 ซึ่่�งถ้อว่าเป็็น่ริะบบจััดการิตั้น่เองผ่า่น่องค์กริป็กคริองสว่น่ทุ้องถิ�น่สูก่าริพัฒัน่า
และยกริะดับขึ้ยายผ่ลสูพ้่ั�น่ทุ่�อ้�น่ต่ั้อไป็

59หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



 ตัวิอย�างการขับัเคล้�อน์แผู้น์งาน์ใน์พ้ื้�น์ท่ั�

การิวิจััยเชิ่งปฏิิบัติการิอย่างม่ส่วน่ร่ิวมใน่การิสร้ิางการิปริะกอบการิเกษตริอิน่ทุร่ิย์ใน่เม้อง 
บน่ฐาน่เศริษฐกิจัหมนุ่เว่ยน่เพ้ั�อพััฒน่าให้เป็น่ย่าน่น่วตักริริมส่เข่้ยวข้องกรุิงเทุพัและปริิมณฑ์ล 5 พ้ั�น่ทุ่� 
โดยสมาคมเคริอ้ขึ้า่ยเพ้ั�อการิพััฒน่าทุ่�ยั�งย้น่ งาน่น่่�เป็็น่การิศ่ึกษาต่ั้อยอดจัากโคริงการิต้ั้น่แบบ “Wastegetable” 
ซึ่่�งทุดลองทุำามาแล้ว 3 ปี็ โดยพัฒัน่ามาจัากน่วัตั้กริริมทุางสงัคมอยา่งม่สว่น่ริว่มกับภาคเอกชน่ใน่การิแก้ไขึ้ปั็ญหา
สิ�งแวดล้อมด้วยตั้น่เอง ด้วยการิจััดการิเศึษอาหาริ 84 ตัั้น่ แป็ลงเป็็น่ปุ๋็ยหมักอิน่ทุริ่ย์และน่ำามาป็ลูกผั่กเพั้�อขึ้าย
เป็็น่ธุริกิจัเกษตั้ริอิน่ทุริย่ใ์น่เม้อง สามาริถสริา้งผ่ลผ่ลิตั้สัป็ดาห์ละ 80 กิโลกรัิม และสร้ิางริายได้โดยริวม 600,000 
บาทุ บน่พ้ั�น่ทุ่� 200 ตั้าริางเมตั้ริ บน่ฟาริม์ดาดฟา้ Wastegetable ขึ้องห้างสริริพัสิน่ค้าเซึ่น็่เตั้อริวั์น่ ชอ้ป็ปิ็� ง พัลาซึ่า่ 
ทัุ�งน่่�จัากการิทุดลองดังกล่าวสะทุ้อน่ให้เห็น่รูิป็ธริริมความสำาเริจ็ัทุ่�เกิดขึ้่�น่ขึ้อง Wastegetable ดังนั่�น่โคริงการิวิจััย
น่่�จ่ังได้น่ำาโมเดลทุ่�เกิดข่ึ้�น่มาขึ้ยายผ่ลเพั้�อน่ำาไป็สู่การิสริ้างเกษตั้ริอิน่ทุริ่ย์บน่ฐาน่เศึริษฐกิจัหมุน่เว่ยน่ โดยการิจััด
ทุำาเคริ้�องม้อทุ่�ช่วยออกแบบโมเดลธุริกิจัทุ่�เริ่ยกว่า “Business Model Canvas” เพั้�อเป็็น่เคริ้�องม้อใน่การิสริ้าง 
ชุดความรูิ้และการิวิเคริาะห์ริว่มกัน่ขึ้องภาคธุริกิจัผ่่าน่กริะบวน่การิดำาเนิ่น่การิวิจััยเชิงป็ฏิิบัติั้การิอยา่งม่สว่น่ริว่ม 
ซึ่่�งได้ริ่วมม้อกับ บริิษัทุบางกอกรูิ�ฟทุอป็ฟาริ์มมิ�ง จัำากัด (กิจัการิเพั้�อสังคม-BRF) และภาคธุริกิจั 6 พั้�น่ทุ่� ได้แก่  
1) บริษัิทุ บริกิาริเช้�อเพัลิงการิบิน่กรุิงเทุพั จัำากัด (มหาชน่) 2) ตั้ลาดด่ด่ มาร์ิเช ่3) บริษัิทุ บทุ่ามส์ โซึ่ลูชั�น่ จัำากัด  
4) อาคาริเคเอกซ์ึ่ (อาคาริสำานั่กงาน่ Knowledge Exchange - KX) 5) Feast Bangkok (พั้�น่ทุ่� Community Mall 
ใน่ชุมชน่) และ 6) ห้างสริริพัสิน่ค้าเซ็ึ่น่เตั้อร์ิวัน่ ช้อป็ปิ็� ง พัลาซ่ึ่า โดยบริิษัทุบางกอกรูิ�ฟทุ�อป็ฟาร์ิมมิ�ง จัำากัด  
ม่บทุบาทุเป็็น่พั่�เล่�ยงใน่การิให้คำาแน่ะน่ำากับผู้่ป็ริะกอบการิทุ่�เขึ้า้ริว่มโคริงการิ ตั้ลอดจัน่วางแน่วทุางกลยุทุธใ์ห้กับ
ภาคธุริกิจัและผู้่ป็ริะกอบการิแต่ั้ละริาย และสมาคมเคร้ิอขึ้า่ยเพ้ั�อการิพััฒน่าทุ่�ยั�งย้น่เป็็น่ผู้่ป็ริะสาน่งาน่เช้�อมความ
สมัพันั่ธกั์บทุกุภาคส่วน่ การิดำาเนิ่น่งาน่เริิ�มจัากการิสำาริวจัพ้ั�น่ทุ่� โดยการิสำาริวจัทิุศึทุางแสง ป็ริิมาณขึ้ยะเศึษอาหาริ 
และขึ้น่าดพ้ั�น่ทุ่� เพั้�อน่ำาขึ้อ้มูลไป็ป็ริะกอบการิออกแบบพ้ั�น่ทุ่�ขึ้องแต่ั้ละบริษัิทุ และจััดทุำา Business Model Canvas 
พัริอ้มทัุ�งศ่ึกษาความเป็็น่ไป็ได้ (Feasibility Studies) และป็ริะเมิน่การิเงิน่ใน่ริอบ 5 ปี็ (Financial Projection) 
ขึ้องการิป็ริะกอบการิทัุ�ง 6 พั้�น่ทุ่� โดยการิลงทุุน่ใน่ปี็ทุ่� 1 ผู้่ทุ่�เขึ้้ามาร่ิวมโคริงการิวิจััยฯ จัะได้ริับการิสนั่บสนุ่น่ 
ความรูิ้และการิพััฒน่าการิป็ริะกอบการิไป็สู่ความเป็็น่ไป็ได้ใน่การิป็ริะกอบการิเกษตั้ริอิน่ทุริ่ย์ใน่เม้อง ซึ่่�งจัาก 
การิดำาเนิ่น่งาน่ทุ่�ผ่า่น่มา 8 เด้อน่ โคริงการิวิจััยเกิดผ่ลการิขัึ้บเคล้�อน่ทุ่�สำาคัญ ดังน่่�

• การิถอดบทุเริ่ยน่ สู่แน่วคิดการิพััฒน่าธุริกิจัการิเกษตั้ริอิน่ทุริ่ย์ใน่เม้อง ต้ั้น่แบบจัากบริิษัทุบางกอก 
รูิ�ฟทุ�อป็ฟาริม์มิ�ง จัำากัด ถ่งรูิป็แบบการิดำาเนิ่น่ธุริกิจั ตั้าม Value Chain จัากการิจััดการิขึ้ยะสูผู้่่บริโิภค 
เกิดโมเดลธุรกิจั 3 แบบ ค้อ (1) โมเดลการิป็ริะกอบการิ Social Enterprise ทุ่�บริิหาริจััดการิทัุ�ง 
หว่งโซึ่ค่ณุค่า (Value Chain) (2) โมเดลการิป็ริะกอบการิเฉพัาะการิจััดการิเศึษอาหาริไป็สูก่าริทุำาปุ๋็ย 
และ (3) โมเดลการิจััดการิฟาริ์มเกษตั้ริอิน่ทุริ่ย์เพั่ยงอย่างเด่ยว และได้พััฒน่าอย่างต่ั้อเน้่�องจัน่เกิด 
ความเข้ึ้าใจัริะบบนิ่เวศึน์่ขึ้องการิพััฒน่าการิเกษตั้ริอิน่ทุริย่ใ์น่เม้องบน่ฐาน่เศึริษฐกิจัหมุน่เว่ยน่

• เกิดการิพััฒน่าตัั้วช่�วัดใน่ด้าน่ต่ั้าง ๆ ขึ้องผู้่ป็ริะกอบการิเกษตั้ริอิน่ทุริ่ย์ใน่เม้องบน่ฐาน่เศึริษฐกิจั  
ทุ่�สามาริถให้คำาป็ริ่กษาด้าน่ การิทุำาการิค้า ด้าน่การิตั้ลาด และ การิเงิน่ ตั้ลอดจัน่ความรูิ้ด้าน่การิ 
ทุำากิจัการิเพ้ั�อสงัคม และการิออกแบบธุริกิจัแบบเศึริษฐกิจัหมุน่เว่ยน่ให้มากขึ้่�น่

• การิพััฒน่าผู้่ป็ริะกอบการิเกษตั้ริอิน่ทุริ่ย์ใน่เม้องบน่ฐาน่เศึริษฐกิจัหมุน่เว่ยน่ จัากการิเข้ึ้าอบริมทัุ�ง
วิชาการิออกแบบธุริกิจั การิออกแบบการิเงิน่ และการิอบริมการิเกษตั้ริอิน่ทุริย์่ใน่เม้อง ได้ม่การิพัฒัน่า
พั้�น่ทุ่� ซึ่่�งอยูใ่น่ริะหว่างการิก่อสริา้งฟาริม์ และดำาเนิ่น่ตั้ามแผ่น่งาน่ โดยม่ภาคธุริกิจัทุ่�แสดงความจัำาน่งค์
เข้ึ้าริ่วม 6 พั้�น่ทุ่� ใน่การิพััฒน่าแผ่น่การิสริ้างฟาริ์ม ซึ่่�งได้พื่่�นที�ทั�งห่มดกว่า 10 ฟารม์ โดยรวมเริ�ม 
สรา้งฟารม์ไปแล้ว 690 ตารางเมตร มเีป้าห่มายการจััดการขยะ 96,240 กิโลกรมั จัะได้ปุ�ยห่มัก 
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5,879 ล่กบาศึก์เมตร และคาดว่าจัะปล่กผักได้ทั�งห่มด 8,532 กิโลกรมัต่อุปี ซึ่่�งจัะเริิ�มสริ้างฟาริ์ม 
ใน่เด้อน่ธนั่วาคม ปี็ 2564 

• การิอบริมผู้่ป็ริะกอบการิเกษตั้ริกริใน่เม้อง จัากผู้่สมัคริเข้ึ้าริ่วมโคริงการิจัำาน่วน่ 260 คน่ ได้ริับการิ 
คัดเล้อก 30 คน่ และผู้่ทุ่�เป็็น่เจ้ัาหน้่าทุ่�ขึ้องบริิษัทุทุ่�เข้ึ้าริ่วมโคริงการิบริิษัทุละ 2 คน่ ริวมทัุ�งสิ�น่ 
จัำานวน 40 คน ซึ่่�งจัากกริะบวน่การิเสริิมสริ้างความรู้ิจัากทุฤษฎ่ีและการิป็ฏิิบัติั้จัริิง โดยศึ่กษาจัาก
ต้ั้น่แบบเกษตั้ริอิน่ทุริย่ฟ์าริม์ Wastegetable ม่ผู้่ป็ริะกอบการิ จัำาน่วน่ 7 ริาย ทุ่�เริิ�มม่เงิน่ทุนุ่สามาริถ
สริ้างฟาริ์มด้วยเงิน่ทุุน่ขึ้องตั้น่เอง พัร้ิอมเป้็าหมายริ่วมสริ้างพั้�น่ทุ่�ส่เขึ้่ยวด้วยการิป็ลูกผั่กสริ้างริายได้ 
ทัุ�งน่่�ยังม่ผู้่ป็ริะกอบการิทุ่�ผ่่าน่การิอบริม ม่เป้็าหมายใน่การิสริ้างฟาริ์มเพัิ�มอ่ก จัำาน่วน่ 5 ฟาริ์ม  
(ภาพัทุ่� 36) 

ภ�พิท่� 36 ตัวอุย่างฟาร์ิมีขอุงผูู้้ปริะกอุบการิและบุคคลทัุ�วไป
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การิพััฒน่าริะบบและกลไกการิบริิหาริจััดการิเม้องแห่งการิเร่ิยน่รู้ิบน่พ้ั�น่ทุ่�เม้องพัะเยาเพ้ั�อ
พััฒน่าคุณภาพัช่่วิตข้องแริงงาน่น่อกริะบบบน่พ้ั�น่ฐาน่ BCG โมเดล  โดยมหาวิทุยาลัยพัะเยา เป็็น่โคริงการิ
ต่ั้อยอดจัากปี็งบป็ริะมาณ 2563 ภายใต้ั้กริอบการิวิจััย การิพััฒน่าเม้องแห่งการิเริ่ยน่รูิ้ (Learning City) ซึ่่�งม่ 
เป้็าหมายใน่การิขัึ้บเคล้�อน่พัะเยาสู่เม้องแห่งการิเริ่ยน่รูิ้ตั้ลอดช่วิตั้ตั้ามนิ่ยามขึ้องยูเน่สโก ผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่ทุ่� 
ผ่่าน่มาก่อให้เกิดผ่ลขึ้บัเคล้�อน่ทุ่�สำาคัญ ดังน่่�

• Phayao Learning City ได้รบัคัดเล่อุกเป็นห่นึ�งในสามเม่อุงตัวแทนประเทศึไทย ซ่ึ่�งอยู่ริะหว่าง 
การิผ่ลักดัน่ให้เป็็น่สมาชิุกเม่อุงแห่่งการเรยีนร่ใ้นเครอุ่ข่าย UNESCO ผ่่าน่การิทุำางาน่ริ่วมกัน่ขึ้อง
มหาวิทุยาลัยพัะเยา สถาบนั่น่วัตั้กริริมและถ่ายทุอดเทุคโน่โลย่ องค์การิบริิหาริสว่น่จัังหวัดพัะเยา และ
เทุศึบาลเม้องพัะเยา ริวมไป็ถ่งชุมชน่ใน่พั้�น่ทุ่� ใน่การิสร้ิางพั้�น่ทุ่�การิเริย่น่รูิร้ิะดับเม้อง สร้ิางน่วัตั้กริริม
การิจััดการิเริ่ยน่รูิ้ และพััฒน่าทุางการิศ่ึกษา สอดคล้องกับความต้ั้องการิ น่ำาไป็สู่การิสร้ิางทัุกษะการิ
เริย่น่รูิ ้เพ้ั�อพััฒน่าอาชพ่ัริายได้และคุณภาพัชวิ่ตั้ขึ้องคน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�

• เกิดการิสร้ิางริายได้จัากแพัลตั้ฟอร์ิมการิเริ่ยน่รูิ้และพ้ั�น่ทุ่�การิเริ่ยน่รูิ้ 15 แห่ง (ภาพัทุ่� 37 และ 38)  
ทัุ�งใน่รูิป็แบบแพัลตั้ฟอร์ิมออน่ไซึ่ต์ั้ (Onsite) และออน่ไลน์่ (Online) ริวมทัุ�งการิออกแบบโลโก้และ
ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ริว่มกับชุมชน่ เพ้ั�อพััฒน่าและเพัิ�มมูลค่าขึ้องสิน่ค้าชุมชน่ หริอ้สิน่ค้า OTOP ทุำาให้ริายได้ขึ้อง
ชุมชน่เพิั�มข่ึ้�น่ ผ่ลการิป็ริะเมิน่ริายได้หลังการิเริ่ยน่รูิ้บน่พ้ั�น่ทุ่�การิเริ่ยน่รูิ้ใน่ริอบ 8 เด้อน่ทุ่�ผ่่าน่มา  
ม่ริายได้เข้ึ้าสูชุ่มชน่หลังการิเริย่น่รูิ ้342,169 บาทุ เพัิ�มขึ้่�น่จัากปี็ทุ่� 1 ถ่ง 14.89 เทุ่า 

• ได้หลักสตูั้ริ “UP to Reskill/Upskill” ฉบบัป็ริบัป็รุิงริวม 2 หลักสูตั้ริ (3 หลักสูตั้ริยอ่ย) ทุ่�สอดคล้องกับ
แน่วคิดพั้�น่ฐาน่ขึ้อง BCG โมเดล ค้อ หลักสูตั้ริสิน่ค้าทุ้องถิ�น่สู่การิสร้ิางน่วัตั้กริริมเพั้�อสังคม (Local 
Products to Social Innovation) และหลักสูตั้ริการิใช้ช่วิตั้อย่างสริ้างสริริค์ด้วยผ่ลิตั้ภัณฑ์์จัาก 
สิ�งแวดล้อม (Creative Activities for the Green World) โดยสามาริถจััดทุำาหลักสูตั้ริยอ่ยจัำาน่วน่ 15 
ชั�วโมง ซึ่่�งหลักสูตั้ริยอ่ยดังกล่าวได้ดำาเนิ่น่กิจักริริมใน่หลักสูตั้ริริว่มกับกองการิศ่ึกษา กองสวัสดิการิสังคม 
เทุศึบาลเม้องพัะเยา องค์การิบริิหาริส่วน่จัังหวัดพัะเยา และชุมชน่เม้องพัะเยา ผ่ลจัากการิเขึ้้าริ่วม
กิจักริริมใน่หลักสูตั้ริสิน่ค้าทุ้องถิ�น่สูก่าริสร้ิางน่วัตั้กริริมเพั้�อสังคม ทุำาให้เกิดเป็็น่ Social Enterprises 
ริะหว่างวิสาหกิจัชุมชน่กลุ่มบา้น่ริกัขึ้น่ม ริว่มกับบริษัิทุ สยามฮ่าร์ิบาล่า โฮ่ลดิ�ง จัำากัด (SIAM HARBALA 
COMPANY LIMITED) เพ้ั�อต่ั้อยอดรูิป็แบบ Business Model ทุ่�คาดว่าจัะเกิดขึ้่�น่ใน่พัะเยาเม้องแห่ง 
การิเริย่น่รูิ ้(ภาพัทุ่� 39 และ 40)

    
ภ�พิท่� 37 เส้ำน่ทุางแหล่งเร่ิยน่รู้ิจัำาน่วน่ 15 แห่ง
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ภ�พิท่� 38 แพัลตฟอุร์ิมีการิเร่ิยน่รู้ิอุอุน่ไซ่ต์และอุอุน่ไลน์่

ภ�พิท่� 39 ตัวอุย่างแบบโลโก้และผู้ลิตภัณฑ์์ทุ่�ดำาเนิ่น่การิร่ิวมีกับชุมีชน่

ภ�พิท่� 40 วิสำาหกิจัชุมีชน่กลุ่มีบ้าน่รัิกขน่มี ร่ิวมีกับ บริิษัทุ สำยามีฮ่าร์ิบาล่า โฮ่ลดิ�ง จัำากัด
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น่อกจัากน่่� หน่ว่ย บพัทุ. ได้ริบัมอบหมายใหส้ริา้งยุทุธศึาสตั้ริก์าริขึ้บัเคล้�อน่พั้�น่ทุ่�ด้วยวิทุยาศึาสตั้ริ ์วิจััยและ
น่วัตั้กริริม (ววน่.) เพั้�อเป็็น่แพัลตั้ฟอริ์มงาน่วิจััยและน่วัตั้กริริมเพั้�อการิพััฒน่าพั้�น่ทุ่�ขึ้องกริะทุริวง อว. น่ำาริอ่งใน่
จัังหวัดเลยและจัังหวัดลำาป็าง ตั้ามน่โยบายการิขึ้บัเคล้�อน่ไป็ด้วยกัน่ขึ้องริฐับาล โดยหน่ว่ย บพัทุ. ได้จััดกิจักริริม 
ทุ่�เริ่ยกว่า “เลยฟอริั�ม” และ “ลำาป็างฟอริั�ม” เพั้�อริวบริวมองค์ความรูิ้จัากผู้่ม่สว่น่ได้สว่น่เส่ยใน่พั้�น่ทุ่�จัังหวัดเลย
และจัังหวัดลำาป็าง ให้ม่โอกาสได้ริว่มกัน่ค้น่หาและพัฒัน่าเม้องขึ้องตั้น่ใน่ด้าน่ต่ั้าง ๆ  ซึ่่�งผ่ลการิขึ้บัเคล้�อน่ดังกล่าว 
หน่่วย บพัทุ. ได้สนั่บสนุ่น่ทุุน่วิจััยภายใต้ั้โคริงการิ “การิศ่ึกษากลไกการิพััฒน่าเชิงพ้ั�น่ทุ่� เพั้�อออกแบบทิุศึทุาง 
การิพััฒน่าเม้องผ่่าน่กริะบวน่การิม่ส่วน่ริ่วมด้วยทุุน่ทุางวัฒน่ธริริม” ใน่พ้ั�น่ทุ่�จัังหวัดเลย โคริงการิ “การิพััฒน่า
เม้องลำาป็างสู่เม้องแห่งการิเริ่ยน่รูิ้จัากฐาน่ภูมิทุางสังคมและวัฒน่ธริริม” และโคริงการิ “ลำาป็างศ่ึกษา” ใน่พั้�น่ทุ่�
จัังหวัดลำาป็าง

ผ่ลการิขึ้ับเคล้�อน่สำาคัญใน่พ้ั�น่ทุ่�จัังหวัดเลย โคริงการิวิจััยได้ต่ั้อยอดกิจักริริม “เลยฟอริั�ม” เพั้�อริ่วมกัน่
ออกแบบแน่วทุางการิพััฒน่าเชิงพั้�น่ทุ่�เม้องเลย ด้วยทุุน่ทุางวัฒน่ธริริม และฐาน่ขึ้้อมูลทุ่�สามาริถส้บค้น่ได้จัริิง  
ริวมถ่งเพั้�อสรุิป็ฉากทัุศึน์่กลไกการิพััฒน่าเชิงพั้�น่ทุ่� ผ่่าน่กริะบวน่การิม่ส่วน่ริ่วมด้วยทุุน่ทุางวัฒน่ธริริมขึ้องผู้่คน่ 
ต่ั้างชว่งวัยทุ่�เริย่กตั้น่เองว่า “คน่เม้องเลย” ซึ่่�งจัากการิดำาเนิ่น่งาน่ทุ่�ผ่า่น่มาทุางจัังหวัดได้น่ำาป็ริะเด็น่เริ้�องทุนุ่ทุาง
วัฒน่ธริริม เริ้�องคน่จัน่ และการิขึ้น่ส่งสาธาริณะ เขึ้้าไป็บริริจุัใน่กริอบแผ่น่พััฒน่าจัังหวัด โดยม่น่ายกเทุศึมน่ตั้ริ่
เทุศึบาลเม้องเลยดำาเนิ่น่การิต่ั้อ เบ้�องต้ั้น่ได้อนุ่มัติั้เริ้�องการิขึ้น่ส่งสาธาริณะ และให้ทุดลองทุำาโคริงการิวิ�งริถเมล์ 
ใน่พั้�น่ทุ่�เป็็น่ริะยะเวลา 2 เด้อน่ เริิ�มตัั้�งแต่ั้วัน่ทุ่� 12 ธนั่วาคม 2564 - 28 กมุภาพันั่ธ ์2565 โดยเสน้่ทุางการิเดิน่ริถ
ดังกล่าวเกิดจัากริะดมความคิดเห็น่ขึ้องคน่ใน่พั้�น่ทุ่�เม้องเลย (ภาพัทุ่� 41)

ภ�พิท่� 41 พิัธ่ิเปดิการิทุดลอุงเดิน่ริถขน่ส่ำงสำาธิาริณะ
เช้�อุมีต่อุเส้ำน่ทุางวัฒน่ธิริริมีเม้ีอุงเลย
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สำาหริับผ่ลการิขึ้ับเคล้�อน่ใน่พั้�น่ทุ่�จัังหวัดลำาป็างได้ม่การิขึ้ับเคล้�อน่ “ลำาป็างสู่เม้องแห่งการิเริ่ยน่รูิ้” ทุ่�เน้่น่
กริะบวน่การิศ่ึกษาทุ้องถิ�น่ (Local Study) ริวมถ่งการิศ่ึกษาค้น่คว้าชุดองค์ความรูิจ้ัากภูมิปั็ญญา ป็ริาชญ์ทุ้องถิ�น่ 
วัฒน่ธริริม และทุรัิพัยากริทุุกด้าน่จัากกริะบวน่การิจััดทุำาคลังขึ้้อมูล และห้องสมุดลำาป็างศ่ึกษา (Library) ผ่่าน่  
5 ภูมิวัฒน่ธริริมใน่รูิป็แบบขึ้อ้มูลเปิ็ด (Open Data) บน่เว็บไซึ่ต์ั้ และ E-BOOK เพั้�อทุำาให้พั้�น่ทุ่�ลำาป็างกลายเป็็น่
เม้องแหง่การิเริย่น่รูิทุ่้�ขึ้บัเคล้�อน่ด้วยชุดขึ้อ้มูลความรูิ ้โดยใชวิ้ทุยาศึาสตั้ร์ิ วิจััยและน่วัตั้กริริม (ภาพัทุ่� 42) ซึ่่�งจัาก
ผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่ทุ่�ผ่่าน่มาทุางโคริงการิสามาริถสริ้างกลไกเคริ้อขึ้่ายการิเริ่ยน่รูิ้ใน่การิพััฒน่าเม้องทุ่�เขึ้้มแข็ึ้งได้  
35 เคริอ้ขึ้า่ย โดยเคริอ้ขึ้า่ยดังกล่าวเป็็น่กลไกสำาคัญทุ่�ริว่มผ่ลักดัน่ให้ป็ริะเด็น่เร้ิ�องเม้องแหง่การิเร่ิยน่รูิเ้ป็็น่วิสยัทัุศึน์่
ทุ่�บริริจุัเข้ึ้าสูแ่ผ่น่แมบ่ทุ 20 ปี็ และแผ่น่พัฒัน่าจัังหวัด 5 ปี็ ( พั.ศึ. 2566 - 2570) ขึ้องจัังหวัดลำาป็าง เพั้�อน่ำาไป็สู ่
การิกำาหน่ดฉากทัุศึน์่อน่าคตั้ริว่มกัน่ขึ้องคน่ลำาป็าง

ภ�พิท่� 42 การิเย่�ยมีชมีนิ่ทุริริศึการิ “ริถม้ีาลำาปาง Spirit of Lampang” และ “Lampang Learning 
City” ณ บ้าน่หลุยส์ำ จัังหวัดลำาปาง

65หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



3.2) แผู้น์งาน์วิิจัย “พ้ื้�น์ท่ั�น์วัิตกรรมการศ้กษา”

เป้็าหมายขึ้องแผ่น่งาน่น่่�สอดคล้องกับพัริะริาชบัญญัติั้พั้�น่ทุ่�น่วัตั้กริริมการิศ่ึกษา พั.ศึ. 2562 เพั้�อป็ฏิิรูิป็
การิศ่ึกษาใน่ป็ริะเทุศึไทุย โดยการิพัฒัน่าและสริา้งกลไกใน่พั้�น่ทุ่�ม่ความสามาริถใน่การิจััดการิและพัฒัน่าน่วัตั้กริริม
เพั้�อยกริะดับการิเริย่น่รูิคุ้ณภาพัการิศ่ึกษาขึ้องเด็ก เยาวชน่ และคน่ใน่พั้�น่ทุ่� น่อกจัากน่่�ยงัม่การิทุำางาน่สว่น่กลาง
เพั้�อสังเคริาะห์ขึ้้อเสน่อเชิงน่โยบายเพ้ั�อส่งต่ั้อไป็คณะกริริมการิขัึ้บเคล้�อน่พ้ั�น่ทุ่�น่วัตั้กริริมการิศ่ึกษา ส่วน่พ้ั�น่ทุ่� 
เป้็าหมายเป็็น่พั้�น่ทุ่�ริะดับจัังหวัดทุ่�อยู่ใน่ป็ริะกาศึขึ้องกริะทุริวงศ่ึกษาธิการิตั้ามพัริะริาชบัญญัติั้พั้�น่ทุ่�น่วัตั้กริริม 
การิศ่ึกษา พั.ศึ. 2562 หริอ้พั้�น่ทุ่�จัังหวัดอ้�น่ ซึ่่�งต้ั้องป็ริะกอบด้วย 1) มหาวิทุยาลัยหริอ้สถาบนั่วิชาการิทุ่�ม่บทุบาทุ
สำาคัญอยู่ใน่พ้ั�น่ทุ่� และ 2) ทุุน่การิทุำางาน่ด้าน่การิศ่ึกษาริ่วมกัน่กับกลไกความร่ิวมม้อใน่การิจััดการิศ่ึกษาริะดับ
พั้�น่ทุ่� เป็็น่หลักเกณฑ์์ขึ้องพั้�น่ทุ่�เป้็าหมาย (ตั้าริางทุ่� 8 และ ภาพัทุ่� 43)

ต�ร�งท่� 8 โจัทุย์และเป้าหมีายแผู้น่งาน่วิจััย “พ้ั�น่ทุ่�น่วัตกริริมีการิศึึกษา”

โจทัย์ เป้าหมาย

1) น่วัตั้กริริมการิเริย่น่รูิแ้ละ/หริอ้น่วัตั้กริริมการิบริหิาริจััดการิการิ
ศ่ึกษา เพั้�อชว่ยให้ผ่ลสมัฤทุธิ�ขึ้องการิศ่ึกษาขึ้องนั่กเริย่น่สูงขึ้่�น่ 
และพัฒัน่าการิบริหิาริจััดการิเพ้ั�อเพิั�มความย้ดหยุน่่และคล่องตัั้ว
ใน่การิจััดการิศ่ึกษาเพ้ั�อตั้อบสน่องความต้ั้องการิทุ่�หลากหลาย
ขึ้องผู้่เริย่น่ ริวมถ่งการิพััฒน่าขึ้อ้เสน่อเชงิน่โยบายเพั้�อเพัิ�มอิสริะ
ใน่การิบริหิาริจััดการิขึ้องสถาน่ศ่ึกษาใน่พั้�น่ทุ่�

2) กริะบวน่การิวิจััยเพ้ั�อสริา้งกลไกความริว่มม้อใน่การิจััดการิศ่ึกษา
ริะดับจัังหวัด และสริา้งแผ่น่พัฒัน่าการิศ่ึกษาริะดับจัังหวัดตั้อบ
โจัทุยก์าริจััดการิศ่ึกษาตั้ามความต้ั้องการิและทุุน่เดิมขึ้องพั้�น่ทุ่�

1) โมเดลน่วัตั้กริริมและการิเริย่น่รูิทุ่้�
ทุดลองใน่พ้ั�น่ทุ่�น่วัตั้กริริมการิศ่ึกษา 
ไมน้่่อยกว่า 6 จัังหวัด

2) สถาน่ศ่ึกษาไม่น้่อยกว่าริอ้ยละ 10 
ใน่จัังหวัดม่ผ่ลสัมฤทุธิ�ขึ้องการิ
ศ่ึกษาขึ้องนั่กเริย่น่สูงขึ้่�น่

3) เยาวชน่น่อกริะบบการิศ่ึกษาและ
ป็ริะชาชน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�ไมน้่่อยกว่า 
10,000 คน่ ม่ชอ่งทุางการิเริย่น่รูิ้
และยกริะดับทัุกษะเพั้�อพัฒัน่า

มหาวิทยาลยั 

• Teacher Academy
• Coaching/Training 

• ขยายพื7นที;ฝึกนกัศกึษาครุ

ศาสตร์

ชมุชน ทอ้งถิ,น 

ผูป้กครอง

ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา

ผูเ้รยีน คร ูอาจารย์

สถานศึกษานําร่อง

คณะกรรมการขบัเคลื.อนพื2นที.นวตักรรม

การศึกษาจงัหวดั และหน่วยงานบริหาร

การศึกษาในพื2นที. (สพท., อปท., ศธจ.)

• กลไกการปฏริปูการศกึษาจงัหวดั

เป้าหมาย
• กลไกความร่วมมือและเครือข่ายในการบรหิารจดัการการศกึษาในพื1นที4ระหว่างภาครฐั องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ4น ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมที3สามารถขบัเคลื3อนเป็นรปูธรรมได้จริง

• นวตักรรมการบริหารจดัการ หรือข้อเสนอแนวทางหรือแผนในการพฒันาระบบสนับสนุนโรงเรียน 

ใหม้คีวามคลอ่งตวัตรงตามความตอ้งการของพื1นที4 และสามารถผลกัดนัสูแ่ผนพฒันาการศกึษาของจงัหวดั 

จดุเน้นสาํคญั 
การทํางานเชงิกลไก/การขบัเคลื3อนความเปลี3ยนแปลงเชงิระบบ 

และนวตักรรมการบรหิารจดัการ A ดา้น ไดแ้ก่

• การบรหิารจดัการงบประมาณ

• การบรหิารจดัการบุคลากร

• การประกนัคณุภาพสถานศกึษา

• การบรหิารจดัการวชิาการ

เป้าหมาย
• นวตักรรมการเรียนรู้ที3ทาํให้ผลสมัฤทธิL ของการศึกษาของผูเ้รียนสงูขึPน
• การขยายผลนวตักรรมการเรยีนรูแ้ละ/หรอืนวตักรรมการบรหิารจดัการศกึษาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 

QR% ของจงัหวดั
• เดก็ เยาวชน และครใูนพื1นที4ไม่น้อยกว่า Q,RRR คน ได้รบัประโยชน์จากนวตักรรมการเรยีนรู้

จดุเน้นสาํคญั 
นวตักรรมในการจดัการเรยีนการสอน 

• การศกึษาฐานสมรรถนะ 

• การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

• การจดัการศกึษาที3เอืPอกบัเดก็และเยาวชนที3มคีวามต้องการ/

ความจาํเป็นใหม ่อนัเนื3องมาจากโควดิ-ST

นวตักรรมการเรียนรู้

นวตักรรมเชิงระบบ

Dialogue Forum

* หมายเหตุ System-Based Research เป็นโครงการวจิยัที3หน่วย 

บพท. สนนัสนุนแก่ มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพื3อการพฒันาประเทศไทย 

(TDRI)

System-Based Research*

• กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.)

• คณะกรรมการนโยบายพื:นที<นวตักรรม

การศกึษา

• สาํนกับรหิารพื:นที<นวตักรรมการศกึษา 

• หน่วยงานอื<นที<เกี<ยวขอ้ง

การวิจยัและพฒันาพื0นที3นวตักรรมการศึกษา

ภ�พิท่� 43 กริอุบการิขับเคล้�อุน่แผู้น่งาน่ “พ้ั�น่ทุ่�น่วัตกริริมีการิศึึกษา”
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ภาพัริวมใน่ปี็งบป็ริะมาณ 2563 - 2564 หน่ว่ย บพื่ท. สนับสนุนการดำาเนินงานวิจััย รวมจัำานวน 10 ชุุด
โครงการ และ 9 โครงการ ให่กั้บ 19 สถิ่าบนั ในพื่่�นที� 12 จัังห่วัด ได้แก่ ริะยอง ศึริส่ะเกษ สตูั้ล เชย่งใหม่ แมฮ่่่องสอน่ 
กาญจัน่บุริ ่สโุขึ้ทัุย สรุินิ่ทุริ ์ยะลา ปั็ตั้ตั้าน่่ น่ริาธวิาส และริาชบุริ ่ งบป็ริะมาณริวม 100,500,000 บาทุ ผ่ลจัาก 
การิดำาเนิ่น่งาน่ก่อให้เกิดผ่ลผ่ลิตั้ ผ่ลลัพัธ ์และผ่ลกริะทุบ ดังน่่� 

• กลไกจััดการพื่่�นที�นวัตกรรมการศึกึษา  โดยเขึ้ตั้พ้ั�น่ทุ่�/คณะกริริมการิศ่ึกษาธกิาริจัังหวัด (กศึจั.) และ
มหาวิทุยาลัยใน่พ้ั�น่ทุ่� จัำาน่วน่ 22 กลไก ทัุ�งกลไกใน่แน่วตัั้�งด้าน่การิบริิหาริจััดการิพ้ั�น่ทุ่�น่วัตั้กริริม และกลไก 
การิป็ริะสาน่แน่วริาบเพ้ั�อสริา้งการิม่สว่น่ริว่มและความเป็็น่เจ้ัาขึ้องริว่มกัน่ 

• ห่ลักส่ตรการศึกึษาที�อุอุกแบบจัากความต้อุงการขอุงพื่่�นที�โดยตรง จัำานวน 20 ห่ลักส่ตร ริวมทัุ�ง
น่วัตั้กริริมและน่โยบาย การิจััดการิศ่ึกษาทุ่�ตั้ริงตั้ามความต้ั้องการิขึ้องพั้�น่ทุ่� จัำาน่วน่ 17 น่วัตั้กริริม 

• เด็ก เยาวชุน ประชุาชุน และบุคลากร/ห่น่วยงานในพื่่�นที�เปา้ห่มาย จัำาน่วน่ไมน้่่อยกว่า 26,000 คน 
ม่ชอ่งทุางการิเริย่น่รูิแ้ละได้ริบัการิยกริะดับทัุกษะ 

• นั่กเริย่น่ม่ทัุกษะการิเริย่น่รูิ ้(Learning Outcome) หริอ้ผลสมัฤทธิ�ขอุงการศึกึษาขอุงนักเรยีนสง่ขึ�น
เฉีลี�ย รอุ้ยละ 49.03

 ตัวิอย�างการขับัเคล้�อน์แผู้น์งาน์ใน์พ้ื้�น์ท่ั�

การิพััฒน่าริะบบอาสาสมัคริการิศึกษาหมูบ้่าน่ เพ้ั�อพััฒน่าคุณภาพัการิศึกษา สร้ิางโอกาสการิ
ปริะกอบอาช่่พั และลดความเหล้�อมลำ�าใน่พ้ั�น่ทุ่�ช่ายข้อบ : กริณ่ศึกษาอำาเภอจัอมบึง-สวน่ผึ�ง-บ้าน่คา 
จัังหวัดริาช่บุร่ิ โดยมหาวิทุยาลัยเทุคโน่โลยพ่ัริะจัอมเกล้าธน่บุริ ่โคริงการิม่ลักษณะเฉพัาะ ค้อ การิจััดการิศ่ึกษา
โดยใชก้ลไกอาสาสมัคริการิศ่ึกษา (อศึม.) เพั้�อสนั่บสนุ่น่การิจััดการิศ่ึกษา ทัุ�งทุ่�เป็็น่กิจักริริมชว่ยสอน่ใน่โริงเริย่น่
และการิจััดกิจักริริมการิสอน่ใน่หมู่บ้าน่ เพ้ั�อพััฒน่าคุณภาพัการิศึ่กษา และลดความเหล้�อมลำาทุางการิศึ่กษา  
โดยริ่วมกับโริงเริ่ยน่ 16 แห่ง ซึ่่�งเป็็น่โริงเริ่ยน่ใน่ริะดับป็ริะถมศ่ึกษา โริงเริ่ยน่ขึ้ยายโอกาส และชุมชน่ใน่อำาเภอ
จัอมบง่ อำาเภอสวน่ผ่่�ง อำาเภอบ้าน่คา จัังหวัดริาชบุริ ่ผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่ใน่ริะยะ 8 เด้อน่ทุ่�ผ่า่น่มา ผู้่วิจััยได้ม่การิ
วิเคริาะห์บริบิทุโริงเริย่น่และชุมชน่ ใน่ชว่งสถาน่การิณร์ิะบาดโควิด-19 กับปั็ญหาการิเริย่น่รูิทุ่้�หายไป็ (Learning 
Loss) โดยดำาเนิ่น่การิผ่า่น่การิวิเคริาะหใ์น่ 2 รูิป็แบบ ค้อ วิเคร�ะห์จ์�กฐ�นข้อ้มููลท่ี่�มู่	ค้อ ป็ริะสาน่งาน่เพ้ั�อขึ้อขึ้อ้มลู
สถาน่ภาพัริวม จัากกองทุุน่เพ้ั�อความเสมอภาคทุางการิศ่ึกษา (กสศึ.) และ จ�กก�รประชุุมูห์�รอ้รว่มูกับผูู้มู่้ส่ว่น
ได้ัเส่ย่	ค้อ	กลุ่มเด็กและเยาวชน่ด้อยโอกาส น่ำามาสู ่(ภาพัทุ่� 44 - 45)

• โมดูล (Module) เพั้�อสนั่บสนุ่น่การิจััดการิศึ่กษา ทัุ�งทุ่�เป็็น่กิจักริริมช่วยสอน่ใน่โริงเริ่ยน่และการิจััด
กิจักริริมการิสอน่ใน่หยอ่มบา้น่ทุ่�หมูบ้่าน่อนุ่ญาตั้ให้เข้ึ้าพั้�น่ทุ่�ได้ ป็ริะกอบด้วย (1)	โมูดัลูอนุบ�ล	(ชุว่งวัย	
3 - 6	 ปี/ปฐมูวัย) กลไกหลักใน่การิดำาเนิ่น่งาน่โมดลูอนุ่บาล ได้แก่ พัอ่แมอ่าสา ผู้่ป็กคริองอาสา หริอ้ 
ครูิอาสา ส่งเสริิมให้เด็กป็ฐมวัยเริ่ยน่รูิ้ผ่่าน่กริะบวน่การิเล่น่ ชวน่คุย ชวน่คิด ทุำากิจักริริมริ่วมกัน่  
ซึ่่�งเป็็น่การิส่งเสริิมป็ฏิิสัมพััน่ธ์และทัุกษะทุางสังคมให้กับเด็ก (2)	 โมูดัูลภ�ษ�ไที่ย โดยการิใช้กลไก 
อาสาสมัคริครูิเกษ่ยณทุ่�ม่ป็ริะสบการิณ์และเช่�ยวชาญใน่การิสอน่ภาษาไทุย และม่ความมุ่งป็ริะสงค์ 
จัะทุำาป็ริะโยชน์่เพ้ั�อสังคม มาช่วยแก้ปั็ญหาครูิไม่คริบชั�น่ และจับไม่ตั้ริงกับวิชาทุ่�สอน่ โดยม่อาสาสมัคริ
ครูิเกษ่ยณทัุ�งหมด 4 ทุ่าน่ (3)	โมูดัลูทัี่กษะอ�ชุพ่ื้:	เล่�ยงปล�ต้ะเพื้ย่น ดำาเนิ่น่การิทุ่�โริงเริย่น่วัดชฏัิใหญ ่
ตั้ำาบลริางบัว อำาเภอจัอมบ่ง โดยม่กลุ่มเป้็าหมายค้อเด็กชั�น่ป็ริะถมศ่ึกษาตั้อน่ป็ลาย (ป็ริะถมศ่ึกษา 
ปี็ทุ่� 4 - 6) จัำาน่วน่ 23 คน่ ซึ่่�งม่ป็ริาชญ์ชาวบา้น่สอน่เล่�ยงป็ลาตั้ะเพัย่น่ และอาสาสมัคริการิศ่ึกษาเสริมิ
เริ้�องการิเริ่ยน่รูิ้ฝึึกทัุกษะทุางวิทุยาศึาสตั้ร์ิ และการิจัดบัน่ทุ่กขึ้้อมูล และเม้�อป็ลาโตั้เต็ั้มวัยจัะน่ำามา
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แป็ริรูิป็เป็็น่ผ่ลิตั้ภัณฑ์์ต่ั้อไป็ (4)	 โมูดัูลทัี่กษะอ�ชุ่พื้:	 เล่�ยงชุันโรง โดยม่อาสาสมัคริเช่�ยวชาญเป็็น่ 
ผู้่ใหญบ่า้น่ ดำาเนิ่น่การิทุ่�โริงเริย่น่บา้น่ลำาพัริะซ่ึ่�งเป็็น่โริงเร่ิยน่ขึ้ยายโอกาส ม่กลุ่มเป้็าหมายค้อ นั่กเร่ิยน่
ชั�น่มัธยมศ่ึกษาปี็ทุ่� 2 จัำาน่วน่ 14 คน่ ซึ่่�งเป็็น่เด็กยากจัน่และยากจัน่พิัเศึษตั้ามเกณฑ์์ขึ้อง กสศึ. จัำาน่วน่ 
12 คน่ และริายได้จัากการิเล่�ยงชนั่โริงจัะให้เด็กออมเงิน่ไว้เพั้�อใชใ้น่การิเริย่น่ต่ั้อ 

• การิติั้ดตั้ามป็ริะเมิน่ผ่ลแบบม่สว่น่ริว่มต่ั้อการิทุำางาน่ขึ้องอาสาสมัคริการิศ่ึกษาหมูบ่า้น่ ม่องค์ป็ริะกอบ
การิติั้ดตั้ามและป็ริะเมิน่ผ่ลหลัก 4 ด้าน่ ค้อ (1)	แนวที่�งพื้ฒัน�กระบวนก�รติ้ดัต้�มูประเมิูนผู้ลแบบมู่
ส่่วนร่วมูต่้อก�รที่ำ�ง�นข้องอ�ส่�ส่มัูครก�รศึึกษ�ห์มูู่บ้�น	 (อศึมู.) เพั้�อหนุ่น่เสริิมคณะวิจััยป็ฏิิบัติั้การิ 
โดยสร้ิางสภาพัแวดล้อมให้เกิดการิพััฒน่ากริะบวน่การิติั้ดตั้ามและป็ริะเมิน่ผ่ลจัากภาค่หุ้น่ส่วน่พัร้ิอมกัน่ 
(2)	อ�ส่�ส่มัูครก�รศึกึษ�ห์มููบ้่�น	(อศึมู.) โดยพิัจัาริณาจัาก (2.1) กริะบวน่การิคัดเล้อก อศึม. ม่เกณฑ์์
การิคัดเล้อกโดยพิัจัาริณาจัากผู้่ทุ่�ม่ภูมิลำาเน่าอยู่ใน่ทุ้องถิ�น่เป็็น่หลัก เน้่�องจัากรูิ้จัักพ้ั�น่ทุ่�และสามาริถ
ป็ฏิิบัติั้งาน่ได้ใน่สถาน่การิณ์ปั็จัจุับัน่ เป็็น่ผู้่ทุ่�ทุุ่มเทุ เขึ้้าใจังาน่ด้าน่การิศึ่กษา การิถ่ายทุอดความรูิ้  
การิทุำางาน่กับชุมชน่ และใช้คอมพัิวเตั้อริ์ได้ด่ (2.2) สมริริถน่ะขึ้อง อศึม. ค้อ ป็ริะเมิน่และติั้ดตั้าม 
ความก้าวหน้่าการิเริย่น่รูิข้ึ้องชุมชน่ จััดกิจักริริมการิเร่ิยน่รู้ิเพ้ั�อพััฒน่าผ่ลลัพัธก์าริเร่ิยน่รู้ิทุ่�เหมาะสมกับ
ชุมชน่ สร้ิางความสัมพันั่ธกั์บชุมชน่เพั้�อสง่เสริมิการิขัึ้บเคล้�อน่เริ้�องการิเริย่น่รูิ ้(2.3) การิพัฒัน่าศัึกยภาพั 
อศึม. โดยพิัจัาริณาจัากป็ริะเด็น่หลักใน่การิติั้ดตั้ามป็ริะเมิน่ผ่ล ค้อ การิเสริิมพัลังผู้่ม่ส่วน่ได้ส่วน่เส่ย 
ใน่กริะบวน่การิทุำางาน่ และติั้ดตั้ามการิบริริลุตัั้วช่�วัดโดยใช้กริะบวน่การิถอดบทุเร่ิยน่ (3)	 โมูดูัล 
ก�รเร่ยนรู้ การิออกแบบโมดูลเป็็น่การิวางแผ่น่การิทุำางาน่และริ่วมกัน่ออกแบบขึ้องคณะวิจััยทัุ�งชุด
โคริงการิ โดยกำาหน่ดโมดูลการิเริ่ยน่รูิ้เป็็น่กริอบไว้ ม่เน้่�อหาทุางวิชาการิเป็็น่หลัก และให้ม่โมดูลด้าน่
สุขึ้ภาวะใน่ทุุกโริงเริ่ยน่ ส่วน่โมดูลอ้�น่สามาริถเล้อกให้เหมาะสมกับบริิบทุและความพัร้ิอมขึ้องแต่ั้ละ
โริงเริย่น่หริอ้ชุมชน่ และ (4)	พื้ฒัน�ก�รก�รเรย่นรูใ้นชุุมูชุนและโรงเรย่น	 โดยใชก้าริแจักลูกสะกดคำา 
โดยม่ส้�อการิสอน่ทุ่�โริงเริย่น่สนั่บสนุ่น่ และส้�อจัากโคริงการิวิจััย 

ภ�พิท่� 44 กลไกการิขับเคล้�อุน่งาน่พ้ั�น่ทุ่�น่วัตกริริมีการิศึึกษา 
อุำาเภอุจัอุมีบึง-สำวน่ผึู้�ง-บ้าน่คา จัังหวัดริาชบุร่ิ
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ภ�พิท่� 45 การิจััดกิจักริริมีขอุงเด็กริะดับชั�น่อุนุ่บาลใน่ชุมีชน่

การพัื่ฒนานวัตกรรมการเรยีนร่เ้พื่่�อุส่งเสรมิคุณลักษณะความเป็นผ่้ประกอุบการขอุงนักเรยีนระดับ
ประถิ่มศึกึษาและมัธยมศึกึษาที�สอุดคล้อุงกับบรบิทขอุงโรงเรยีนในพื่่�นที�นวัตกรรมการศึกึษาจัังห่วัดระยอุง 
โดย มหาวิทุยาลัยศึริ่น่คริิน่ทุริวิโริฒ โคริงการิน่่�ม่ลักษณะเฉพัาะ ค้อ ดำาเนิ่น่การิส่งเสริิมคุณลักษณะความเป็็น่ผู้่
ป็ริะกอบการิให้กับนั่กเริย่น่ทัุ�งใน่ด้าน่ขึ้องกริะบวน่การิทุำางาน่ กลไกขึ้บัเคล้�อน่ การิพัฒัน่าหลักสูตั้ริ การิออกแบบ
การิเริ่ยน่รูิ้ และการิพััฒน่าบุคลากริให้สามาริถจััดการิเร่ิยน่รูิ้ทุ่�ส่งเสริิมคุณลักษณะความเป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิแก่
นั่กเริย่น่ได้อยา่งม่ป็ริะสทิุธภิาพั ดำาเนิ่น่การิใน่ริะดับป็ริะถมศ่ึกษา 10 โริงเร่ิยน่ และริะดับมัธยมศ่ึกษา 10 โริงเริย่น่ 
โดยริ่วมม้อกับสำานั่กงาน่ศ่ึกษาธิการิจัังหวัด องค์การิบริิหาริส่วน่จัังหวัดริะยอง หน่่วยงาน่ภาครัิฐและเอกชน่ใน่
พั้�น่ทุ่�ทุ่�เก่�ยวข้ึ้องกับการิจััดการิศ่ึกษาใน่โริงเริย่น่ อาทิุ อาศึริมศิึลป์็ และบริษัิทุ ป็ตั้ทุ. จัำากัด (มหาชน่) เป็็น่ต้ั้น่ ผ่ล
การิดำาเนิ่น่งาน่ใน่ริะยะ 8 เด้อน่ทุ่�ผ่่าน่มา (ภาพัทุ่� 46) ม่ดังน่่� 

• สริา้งเคริ้�องม้อป็ริะเมิน่คณุลักษณะความเป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิทุ่�ม่คุณภาพั 2 ฉบับ ค้อ (1) แบบป็ริะเมิน่
คุณลักษณะความเป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิ (แบบป็ริะเมิน่ตั้น่เอง) และ (2) แบบป็ริะเมิน่คุณลักษณะความ
เป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิ (แบบสังเกตั้พัฤติั้กริริม) โดยม่ตัั้วช่�วัดคณุลักษณะความเป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิ 17 ตัั้ว
ช่�วัด และสามาริถถอดเป็็น่คณุลักษณะความเป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิทุ่�สอดคล้องกับบริบิทุขึ้องจัังหวัดริะยอง
ได้ 6 คุณลักษณะ ได้แก่ จัริิยธริริมใน่การิดำาเนิ่น่งาน่ (Business Ethics) มุ่งมั�น่ใน่ความสำาเร็ิจั 
(Commitment to Success) การิแก้ปั็ญหา (Problem Solving) การิส้�อสาริ (Communication) ความ
คิดสร้ิางสริริค์และน่วัตั้กริริม (Creativity and Innovation) และ กล้าได้กล้าเสย่ (Enterprising) 

• ดำาเนิ่น่งาน่วิจััยริว่มกับโริงเร่ิยน่ก่อให้เกิดแน่วทุางการิวิจััยเพ้ั�อการิพััฒน่าน่วัตั้กริริมขึ้อง แต่ั้ละโริงเริย่น่ 
การิอบริมให้ความรูิเ้ก่�ยวกับความเป็็น่ผู้่ป็ริะกอบการิเยาวชน่ การิพััฒน่าน่วัตั้กริริม คาดว่าเม้�อแล้วเสริจ็ั
จัะเกิดการิพััฒน่าน่วัตั้กริริมการิเริย่น่รูิอ้ยา่งน้่อย 20 น่วัตั้กริริม
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ภ�พิท่� 46 การิปริะสำาน่ความีร่ิวมีม้ีอุกับภาค่เคร้ิอุข่าย และการิติดตามีและให้ข้อุเสำน่อุแน่ะ 
ใน่การิพััฒน่าน่วัตกริริมี
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• น่อกจัากน่่�แล้วยังเกิดรูิป็ธริริมผ่ลลัพัธส์ำาคัญใน่ริะดับพั้�น่ทุ่� อาทิุ จัังห่วัดระยอุง ใน่สถาน่ศ่ึกษาน่ำาริอ่ง
ได้ม่การิพััฒน่าหลักสตูั้ริฐาน่สมริริถน่ะ แน่วทุางการิบริหิาริบุคลากริใน่พ้ั�น่ทุ่�น่วัตั้กริริมการิศ่ึกษา และ
จััดทุำาขึ้้อเสน่อป็ลดล็อกทุางการิศึ่กษาได้อย่างน่่าสน่ใจั ค้อ การิพััฒน่าริะบบหลักสูตั้ริการิศึ่กษา 
ฐาน่สมริริถน่ะ ทุ่�ได้ผ่ลักดัน่ต่ั้อเน้่�องมาหลายปี็ โดยหลักสูตั้ริใหม่น่่�จัะน่ำาสู่การิป็ฏิิบัติั้และใช้จัริิงใน่ปี็ 
การิศ่ึกษา 2565 ถ้อเป็็น่การิป็รัิบป็รุิงคริั�งใหญห่ลังจัากไมไ่ด้ป็รัิบมาน่าน่ตัั้�งแต่ั้ปี็การิศ่ึกษา 2551 ขึ้อง
กริะทุริวงศ่ึกษาธิการิ จัังห่วัดศึรสีะเกษ ได้ขึ้ับเคล้�อน่ให้สถาบัน่ผ่ลิตั้ครูิใน่พั้�น่ทุ่�ป็ริับการิเริ่ยน่เป็ล่�ยน่ 
การิสอน่ พััฒน่ากริะบวน่การิผ่ลิตั้ครูิทุ่�สอดคล้องกับพั้�น่ทุ่�น่วัตั้กริริมการิศ่ึกษา ป็รัิบเป็ล่�ยน่หลักสตูั้ริสู่
การิเน้่น่การิสร้ิางสมริริถน่ะผู้่เร่ิยน่มากกว่าเน้่น่ความรูิ้ จัังห่วัดสต่ล ม่การิน่ำาเอาหลักสูตั้ริโคริงงาน่ 
ฐาน่วิจััยเข้ึ้ามาสอน่ใน่สถาน่ศ่ึกษาเพั้�อพัฒัน่าทัุกษะทุางวิชาการิ ทัุกษะทุางสังคม และทัุกษะทุางการิ
ส้�อสาริซึ่่�งสามาริถช่วยยกริะดับผ่ลสัมฤทุธิ�ขึ้องผู้่เริ่ยน่ ขึ้ณะเด่ยวกัน่ใน่มิติั้ขึ้องผู้่สอน่ได้จััดให้ม่ชุมชน่
การิเริ่ยน่รูิ้ทุางวิชาช่พัขึ้องครูิ (Professional Learning Community: PLC) เพั้�อให้เกิดกริะบวน่การิ 
แลกเป็ล่�ยน่เริ่ยน่รูิ้ริะหว่างครูิผู้่สอน่และการิพััฒน่าแผ่น่การิจััดการิเริ่ยน่รูิ้ จัังห่วัดชุายแดนภาคใต้  
ได้ม่การิขึ้บัเคล้�อน่การิพัฒัน่าทัุกษะการิจััดการิเร่ิยน่รู้ิแบบเชงิรุิก และชุมชน่การิเร่ิยน่รู้ิ (PLC) โดยการิ
จััดการิเริย่น่รูิแ้บบกริะบวน่การิบ้าน่วิทุยาศึาสตั้ร์ิน้่อย และแบบโคริงงาน่ฐาน่วิจััย ใน่สถาน่ศ่ึกษาน่ำาริอ่ง
โดยได้ม่การิเช้�อมโยงการิทุำางาน่ริ่วมกับเขึ้ตั้พ้ั�น่ทุ่�ทุางการิศ่ึกษาทัุ�ง 3 จัังหวัด (ยะลา ปั็ตั้ตั้าน่่ และ
น่ริาธิวาส) อย่างต่ั้อเน้่�อง ซึ่่�งผ่ลทุ่�เกิดข่ึ้�น่กับผู้่เริ่ยน่สะทุ้อน่ออกมาทัุ�งใน่ด้าน่ผ่ลสัมฤทุธิ�ทุางการิเริ่ยน่
และความสขุึ้ใน่การิเริย่น่รูิ ้ขึ้ณะทุ่�ครูิและผู้่บริหิาริใน่สถาน่ศ่ึกษาน่ำาริอ่งเองม่การิน่ำากริะบวน่การิ PLC 
ไป็ขึ้บัเคล้�อน่ต่ั้อจัากริะดับริายวิชาไป็สูก่ริะบวน่การิทัุ�งโริงเริย่น่

กล�าวิโดยสรุป

การิดำาเนิ่น่งาน่ขึ้องหน่ว่ย บพัทุ. คริอบคลมุความต้ั้องการิใน่ทุกุริะดับอยา่งคริบถ้วน่ ทัุ�งใน่มติิั้ขึ้องการิพััฒน่า
เศึริษฐกิจัฐาน่ริาก ผ่่าน่การิส่งเสริิมให้เกิดชุมชน่น่วัตั้กริริม เพั้�อเร่ิยน่รู้ิ ป็ริับตัั้ว น่ำาเทุคโน่โลย่และน่วัตั้กริริมไป็
ป็ริะยุกต์ั้ใชใ้น่การิพััฒน่าตั้น่เองอยา่งยั�งยน้่ และขึ้ยายผ่ลไป็ยงัพั้�น่ทุ่�อ้�น่ การิสง่เสริมิมหาวิทุยาลัยพัฒัน่าพั้�น่ทุ่�เพั้�อ
สริา้งผู้่ป็ริะกอบการิทุ้องถิ�น่ผ่่าน่ทุุน่ทุรัิพัยากริทุ้องถิ�น่ ด้วยชุดความรูิแ้ละเคริ้�องม้อการิยกริะดับขึ้ด่ความสามาริถ
ให้กับผู้่ป็ริะกอบการิ ริวมถ่งการิพััฒน่าเศึริษฐกิจัฐาน่ริากบน่ฐาน่ทุุน่ด้าน่ศิึลป็วัฒน่ธริริม มิติั้การิแก้ปั็ญหา 
ความยากจัน่เบ็ดเสริ็จัแม่น่ยำา เพ้ั�อช่วยให้คน่จัน่ม่คุณภาพัช่วิตั้ทุ่�ด่ขึ้่�น่ ม่ทัุกษะใน่การิป็ริะกอบอาช่พัทุ่�สามาริถ 
เล่�ยงดูตัั้วเองและคริอบคริัวได้ และมิติั้การิพััฒน่าเม้องและกลไกการิเติั้บโตั้ใหม่ เพั้�อการิกริะจัายศึูน่ย์กลาง 
ความเจัริญิและเศึริษฐกิจัขึ้องป็ริะเทุศึไป็ยงัภูมิภาคต่ั้าง ๆ

ผ่ลผ่ลิตั้ขึ้องงาน่น่อกจัากจัะเพัิ�มความสามาริถขึ้องชุมชน่ใน่การิยกริะดับคุณภาพัช่วิตั้ขึ้องตั้น่เองแล้ว  
ยังเกิดเป็็น่ความรูิ้และกริะบวน่การิพััฒน่าใหม่ให้แก่ภาคเอกชน่และริาชการิใน่ทุ้องถิ�น่ เพั้�อใช้ใน่การิดำาเน่ิน่งาน่
ใน่อน่าคตั้ เกิดผ่ลเป็็น่รูิป็ธริริม ม่โคริงการิและกิจักริริมกริะจัายไป็คริอบคลุมพั้�น่ทุ่�ทัุ�วทัุ�งป็ริะเทุศึ ก่อเกิดมิติั้ใหม่
ขึ้องกริะบวน่การิพััฒน่าบน่พั้�น่ฐาน่งาน่วิชาการิ วิจััย และน่วัตั้กริริม ภายใต้ั้กริะบวน่การิม่ส่วน่ริ่วมขึ้องชุมชน่ 
ตั้ลอดจัน่ภาค่ทุ่�เก่�ยวขึ้อ้งใน่พั้�น่ทุ่� โดยม่ชุมชน่ และภาค่ทุ่�เก่�ยวขึ้อ้งเป็็น่ศูึน่ยก์ลาง เพ้ั�อผ่ลักดัน่ใหเ้กิดดลุยภาพัขึ้อง
การิพัฒัน่าทัุ�งคณุภาพัชวิ่ตั้ เศึริษฐกิจั สงัคมตั้ลอดจัน่สิ�งแวดล้อม ซึ่่�งจัะเป็็น่ทุริพััยส์นิ่ทุางภูมิปั็ญญาทุ่�เป็็น่ป็ริะโยชน์่
ใน่การิพััฒน่าทุ่�ยั�งย้น่ สำาหริบัสง่ต่ั้อไป็สูค่น่ใน่รุิน่่ต่ั้อไป็

71หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



สรุิปการิดำาเน่ิน่งาน่
ใน่ปีงบปริะมาณ 2564
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การิดำาเนิ่น่งาน่ภายใต้ั้แพัลตั้ฟอริม์ทุ่� 4 การิวิจััยและสริา้งน่วัตั้กริริมเพั้�อการิพัฒัน่าเชิงพั้�น่ทุ่�และลดความ
เหล้�อมลำา หน่ว่ย บพัทุ. มุ่งหวังสริา้งการิเป็ล่�ยน่แป็ลงใน่พ้ั�น่ทุ่�ผ่า่น่กริะบวน่การิวิจััยและน่วัตั้กริริม โดยม่กริะบวน่การิ
ทุำางาน่ริ่วมกับริะบบภาครัิฐ ภาคเอกชน่ และภาคป็ริะชาสังคม เพั้�อให้เกิดการิพััฒน่ากลไกและคน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�ให้ม่
ความเขึ้ม้แขึ้ง็ข่ึ้�น่ ซึ่่�งก่อเกิดป็ริะสทิุธภิาพัและป็ริะสิทุธผิ่ลจัากการิบริหิาริจััดทุนุ่ทุ่�สำาคัญ ดังน่่�

ประสิทัธิภาพื้จากการบัริหารจัดการงบัประมาณ

ปี็งบป็ริะมาณ 2564 หน่่วย บพัทุ. ได้ริบัการิจััดสริริงบป็ริะมาณจัากกองทุนุ่สง่เสริมิวิทุยาศึาสตั้ร์ิ วิจััยและ 
น่วัตั้กริริม (กองทุุน่ ววน่.) จัำาน่วน่ 860,347,963 บาทุ และม่งบป็ริะมาณขึ้อโอน่ย้ายมาจัากปี็งบป็ริะมาณ 2563 
จัำาน่วน่ 13,000,000 บาทุ รวมงบประมาณที�บรหิ่ารจััดการทั�งห่มด 873,347,963 บาท ซึ่ึ�งสามารถิ่จััดสรรทุน
วิจััยและนวัตกรรมได้ครบรอุ้ยละ 100 รวมทั�งสิ�น 160 ชุุดโครงการวิจััย โดยมหี่น่วยงานที�ได้รบัทนุ 83 แห่ง่ 
(ภาพัทุ่� 47 - 49)

ภ�พิท่� 47 ผู้ลการิจััดสำริริทุุน่วิจััยและน่วัตกริริมีจัำาแน่กตามีโปริแกริมี

ภ�พิท่� 48 ผู้ลการิจััดสำริริทุุน่วิจััยและน่วัตกริริมีจัำาแน่กตามีแผู้น่งาน่

แผนงานริเร่ิมสําคัญ งปม.จัดสรรจากกองทุน
(บาท)

งปม.ท่ีออกสัญญาแล้ว
(บาท)

% การออกสัญญาเทียบ
งบจัดสรร

1. แผนงานขจัดปญัหาความยากจนฯ 200,000,000 192,100,000 96.05

2. แผนงานการพัฒนาเมือง 155,000,000 170,102,200 109.74

3. แผนงานมหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี (กรอบ LE) 145,000,000 105,207,628 72.56

4. แผนงานการแก้ปญัหาวิกฤตของประเทศ 115,347,963 120,000,000 104.03

5. แผนงานชุมชนนวัตกรรม 110,000,000 108,438,135 98.58

6. แผนงานมหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี (กรอบทุนวัฒนธรรม) 90,000,000 117,000,000 130.00

7. แผนงานพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 45,000,000 47,500,000 105.56

8. งบประมาณโอนย้ายจากกองทุนป ี2563 13,000,000 13,000,000 100.00

           รวมงบประมาณท้ังส้ิน 873,347,963 873,347,963 100%
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ภ�พิท่� 49 ผู้ลการิจััดสำริริทุุน่วิจััยและน่วัตกริริมีจัำาแน่กตามีปริะเภทุขอุงมีหาวิทุยาลัยและหน่่วยงาน่

ด้าน่การิเบิกจ่ัาย ห่น่วย บพื่ท. เบิกจ่ัายงบประมาณสนับสนุนทุนวิจััย จัำานวน 723,065,714.59 บาท  
คิดเปน็รอุ้ยละ 82.79 ขึ้องงบป็ริะมาณทุ่�ได้ริบัการิจััดสริริปี็ 2564 โดยจัำาแน่กเป็็น่ 1) งบป็ริะมาณผู่กพันั่สัญญา 
ปี็ 2563 จัำาน่วน่ 182,322,763.39 บาทุ 2) งบป็ริะมาณเบิกจ่ัายตั้ามสัญญาโคริงการิใหม่ปี็ 2564 จัำาน่วน่ 
540,742,951.20 บาทุ ดังข้ึ้อมูลการิเบกิจ่ัาย ภาพัทุ่� 50

ภ�พิท่� 50 การิเบิกจ่ัายงบปริะมีาณสำนั่บสำนุ่น่ทุุน่วิจััยปงีบปริะมีาณ 2564

แผนงานริเร่ิมสําคัญ งปม.จัดสรรจาก
กองทุน (บาท)

จ่ายจริง
งบผูกพันปี 63

(บาท)

จ่ายจริง
งบสัญญาใหม่ ปี 64

(บาท)

รวมจ่ายจริงปี 64
ณ 30 ก.ย. 64

(บาท)

% การเบิกจ่าย
เทียบกับแผน

1. แผนงานขจัดปญัหาความยากจนฯ  200,000,000 48,025,755 116,625,633 164,651,388 82.33

2. แผนงานการพัฒนาเมือง  155,000,000 930,400 103,374,662 104,305,062 67.29

3. แผนงานมหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี
   (กรอบ LE)
4. แผนงานการแก้ปญัหาวิกฤต
   ของประเทศ

 145,000,000 3,780,800 61,767,10 65,547,90 45.21

5. แผนงานชุมชนนวัตกรรม

6. แผนงานมหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี 
   (กรอบทุนวัฒนธรรม)

7. แผนงานพ้ืนทุนวัตกรรมการศึกษา

8. งบประมาณโอนย้ายจากกองทุน
   ป ี2563

 115,347,963 24,021,250 73,322,220 97,343,470 84.39

 110,000,000 66,416,935 59,192,908 125,609,843 114.19

 90,000,000 9,420,000 86,270,446 95,690,446 106.32

 45,000,000 29,727,623 29,864,582 59,592,205 132.43

 13,000,000 0 10,325,400 10,325,400 79.43

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  873,347,963 182,322,763.39 540,742,951.20 723,065,714.59 82.79%
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ประสิทัธิผู้ลจากสนั์บัสนุ์น์ทุัน์วิิจัยและน์วัิตกรรม

หน่่วย บพัทุ. ม่การิทุำางาน่ริ่วมกับภาค่เคริ้อขึ้่ายและผู้่ม่ส่วน่ได้ส่วน่เส่ยทัุ�งใน่เชิงน่โยบาย เชิงวิชาการิ  
ริวมทัุ�งผู้่ใชป้็ริะโยชน์่จัากงาน่วิจััยทัุ�งหน่่วยงาน่ภาคริฐั ภาคเอกชน่ ภาคป็ริะชาสงัคม คริอบคลมุหน่่วยงาน่ภายใน่
กริะทุริวง อว. ริวมทัุ�งหน่ว่ยงาน่ภายน่อกกริะทุริวง อว. อาทิุ สำานั่กงาน่พััฒน่าการิวิจััยการิเกษตั้ริ (องค์การิมหาชน่) 
(สวก.) กริะทุริวงการิพัฒัน่าสังคมและความมั�น่คงขึ้องมนุ่ษย์ (พัม.) กริะทุริวงมหาดไทุย ศูึน่ยอ์ำาน่วยการิบริหิาริ
จัังหวัดชายแดน่ภาคใต้ั้ (ศึอ.บตั้.) กองทุุน่เพั้�อความเสมอภาคทุางการิศึ่กษา (กสศึ.) สถาบัน่วิจััยเศึริษฐกิจัป๋็วย  
อ่�งภากริณ ์(สศึป็.) - ธน่าคาริแหง่ป็ริะเทุศึไทุย หน่ว่ยงาน่ภาคป็ริะชาสงัคม มูลนิ่ธแิละสมาคม สถาบนั่พัฒัน่าเม้อง
และน่โยบายสาธาริณะ (City Transformation and Public Policy Institute: CTPI) สมาคมสนั่นิ่บาตั้เทุศึบาล
แหง่ป็ริะเทุศึไทุย สมาคมน่ายกองค์การิบริหิาริสว่น่จัังหวัดแหง่ป็ริะเทุศึไทุย เป็็น่ต้ั้น่ 

เม้�อวิเคริาะห์สถิติั้การิสนั่บสนุ่น่ทุุน่ใน่ปี็งบป็ริะมาณ 2563-2564 ขึ้องหน่่วย บพัทุ. พับว่า ม่สถาบัน่
อุดมศ่ึกษาและหน่ว่ยงาน่ต่ั้าง ๆ ได้ริบัการิสนั่บสนุ่น่ทุนุ่ 104 หน่ว่ยงาน่ โดยจัำาแน่กเป็็น่ 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) สถาบนั่
อุดมศ่ึกษาขึ้องริฐัและเอกชน่ 62 แห่ง 2) สถาบัน่วิจััย 3 แห่ง 3) หน่ว่ยงาน่รัิฐอ้�น่ ๆ  8 แห่ง 4) หน่ว่ยงาน่ภาคเอกชน่ 
10 แหง่ และ 5) หน่่วยงาน่ภาคป็ริะชาสงัคม 21 แหง่ ริายละเอ่ยด (ภาพัทุ่� 51-52) 

ภ�พิท่� 51 ภาค่เคร้ิอุข่ายและผูู้้ม่ีส่ำวน่ได้ส่ำวน่เส่ำยขอุงหน่่วย บพัทุ.
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ภ�พิท่� 52 ข้อุมูีลภาค่เคร้ิอุข่ายและผูู้้ม่ีส่ำวน่ได้ส่ำวน่เส่ำย และหน่่วยงาน่ทุ่�รัิบทุุน่หน่่วย บพัทุ.

สรุปผู้ลท่ั�เกิดข้�น์จากดำาเนิ์น์งาน์
1) การิยกริะดับเศึริษฐกิจัฐาน่ริากผ่่าน่การิพััฒน่าผู้่ป็ริะกอบการิชุมชน่จัากทุุน่ทุางวัฒน่ธริริม มุ่งเน้่น่ 

การิสร้ิางพ้ั�น่ทุ่�ทุางวัฒน่ธริริม ตั้ามทุ่�ริัฐมน่ตั้ริ่ว่าการิกริะทุริวงการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ร์ิ วิจััยและน่วัตั้กริริม  
ได้มอบน่โยบายให้หน่่วย บพัทุ. ขึ้บัเคล้�อน่ทัุ�งป็ริะเทุศึ ก่อเกิดพั้�น่ทุ่�วัฒน่ธริริม 74 พั้�น่ทุ่�ทัุ�วป็ริะเทุศึ ม่การิพัฒัน่า 
ผู้่ป็ริะกอบการิเชงิวัฒน่ธริริมอยา่งน้่อย 6,000 ริาย สริา้งริายได้กว่า 135 ล้าน่บาทุ 

2) การิยกริะดับเศึริษฐกิจัฐาน่ริากผ่่าน่การิพััฒน่าผู้่ป็ริะกอบการิชุมชน่จัากทุุน่ทุรัิพัยากริทุ้องถิ�น่ ริวม  
995 กลุ่ม ซึ่่�งเป็็น่กลุ่มทุ่�ม่การิใช้ทุริัพัยากริทุ้องถิ�น่และการิจ้ัางงาน่ใน่พั้�น่ทุ่� โดยหน่่วย บพัทุ. อยู่ริะหว่างการิ 
ถอดองค์ความรูิ้ ชุดเคริ้�องม้อต่ั้าง ๆ เพั้�อน่ำาไป็ขึ้ยายผ่ลทัุ�วป็ริะเทุศึ อาทิุ เคร้ิ�องม้อการิป็ริะเมิน่สภาพัคล่องขึ้อง
ธุริกิจั โดยคาดหวังให้เกิดการิเพิั�มริายได้ขึ้องกลุ่มผู้่ป็ริะกอบการิใน่พ้ั�น่ทุ่�ริอ้ยละ 10

3) การิพััฒน่าชุมชน่น่วัตั้กริริมอย่างยั�งย้น่ ขึ้ับเคล้�อน่ใน่พ้ั�น่ทุ่� 546 ตั้ำาบล 48 จัังหวัด เกิดการิสริ้าง 
น่วัตั้กริชาวบ้าน่ 2,755 คน่ ทุ่�สามาริถน่ำาน่วัตั้กริริมพัริ้อมใช้/เทุคโน่โลย่ทุ่�เหมาะสมไป็ป็ริะยุกต์ั้ใช้และขึ้ยายผ่ล 
ใน่การิสริา้งเศึริษฐกิจัฐาน่ริาก คณุภาพัชวิ่ตั้ ผ่่าน่การิเริย่น่รูิร้ิว่มกัน่ ริวมถ่งสามาริถขึ้ยายผ่ลให้กับชุมชน่ริอบขึ้า้ง
และส่งต่ั้อไป็สูก่าริสร้ิางงาน่ สร้ิางริายได้เช้�อมโยงกับการิพััฒน่าแผ่น่ตั้ำาบลทุ้องถิ�น่เพั้�อให้เกิดการิลงทุุน่ภาครัิฐทุ่� 
ตั้ริงเป้็าใน่ชุมชน่

4) การิขึ้จััดความยากจัน่แบบเบด็เสร็ิจัและแมน่่ยำา ใน่พั้�น่ทุ่�น่ำาริอ่ง 20 จัังหวัด ทุ่�ได้ศ่ึกษาโมเดลการิแก้ไขึ้
ปั็ญหาความยากจัน่จัากป็ริะเทุศึจ่ัน่และน่ำามาป็ริับใช้เริิ�มจัากการิตัั้�งคำาถาม 3 คำาถาม คน่จัน่อยู่ทุ่�ไหน่ จัน่ด้วย
สาเหตัุ้อะไริ และจัะออกแบบความช่วยเหล้อคน่จัน่เหล่านั่�น่ได้อย่างไริ จัน่น่ำามาสู่การิพััฒน่าริะบบขึ้้อมูลคน่จัน่
และคริวัเริอ้น่ยากจัน่ ริะบบการิวิเคริาะห์ออกแบบความชว่ยเหล้อคริวัเริอ้น่ยากจัน่กริะทุริวง อว. PPP Connext 
ซึ่่�งได้จัากการิสำาริวจัข้ึ้อมูลแบบปู็พัริม พับคน่จัน่จัำาน่วน่ 170,241 ครัิวเริ้อน่ หริ้อ 778,158 คน่ เพัิ�มจัากตัั้ว 
ค่าเป้็าหมายใน่ริะบบฐาน่ขึ้อ้มูล Thai Poverty Map (TP MAP) ทุ่�ริะบุไว้ 242,214 คน่ จัากนั่�น่ได้สง่ต่ั้อเขึ้า้สูร่ิะบบ
ช่วยเหล้อสงเคริาะห์ใน่ริะดับพ้ั�น่ทุ่� และริะดับส่วน่กลางทุ่�ได้ทุำาความริ่วมม้อกับกริะทุริวงมหาดไทุย กริะทุริวง 
การิพัฒัน่าสงัคมและความมั�น่คงขึ้องมน่ษุย ์กองทุนุ่เพั้�อความเสมอภาคทุางการิศึก่ษา และสถาบนั่วิจััยเศึริษฐกิจั

รวมท้ังส้ิน

ปีงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร (บาท)

งบประมาณที่หน่วยงาน
เสนอขอรับทุน (บาท)

จํานวนโครงการที่
ย่ืนเสนอขอรับทุน

จํานวนโครงการ
ที่ได้รับทุน

% ท่ีผ่านการ
พิจารณา

1. 2564

2. 2563

 873,347,963 2,784,941,807 729 160 21.95

 651,213,200 3,570,964,615 543 88 16.21

 1,524,561,163 6,355,906,422 1,272 248 19.50%

สถิติการสนับสนุนทุน
ในปีงบประมาณ 2563 - 2564
ของหน่วย บพท.

สถาบันวิจัย

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน

หน่วยงานภาคประชาสังคม

หน่วยงานภาคเอกชน

หน่วยงานภาครัฐ

2.9%

38

10

21 62

7.7%
9.6%

59.6%20.2%

76 2564



ป๋็วย อ่�งภากริณ ์(สศึป็.) - ธน่าคาริแห่งป็ริะเทุศึไทุย เพั้�อบูริณาการิขึ้อ้มูลคน่จัน่และครัิวเริอ้น่ยากจัน่ สง่ต่ั้อความ
ชว่ยเหล้อริะดับหน่ว่ยงาน่ และจััดทุำาขึ้อ้เสน่อแน่ะเชงิน่โยบาย ริวมทัุ�งได้พััฒน่าและสริา้งโมเดลแก้จัน่ริะดับพั้�น่ทุ่�
แล้วจัำาน่วน่ 16 โมเดล และคาดว่าจัะได้โมเดลแก้จัน่เพิั�มอ่ก 20 โมเดล โดยความร่ิวมม้อกับกลไกชุมชน่และ 
ภาครัิฐ เกิดเป็็น่แพัลตั้ฟอร์ิมการิแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่ริะดับจัังหวัด เพั้�อส่งต่ั้อและขึ้ยายผ่ลกับแผ่น่จัังหวัด
และโคริงการิภาคริัฐใน่จัังหวัดต่ั้อไป็ สรุิป็ภาพัริวมป็ัจัจุับัน่ม่คน่จัน่ทุ่�ได้ริับความช่วยเหล้อแล้วทัุ�งสิ�น่ 15,696  
คริวัเริอ้น่ คิดเป็็น่งบป็ริะมาณริวมกว่า 200 ล้าน่บาทุ (ภาพัทุ่� 53-54)

5) การิพััฒน่าเม้องน่่าอยู่และการิกริะจัายศูึน่ย์กลางความเจัริิญ ดำาเนิ่น่การิใน่ 51 พั้�น่ทุ่� ริ่วมกับบริิษัทุ
พัฒัน่าเม้อง 19 บริษัิทุ ริวมทัุ�งภาคเอกชน่ เกิดกลไกใน่การิบริหิาริจััดการิเชิงพั้�น่ทุ่� จัำาน่วน่ 61 กลไก องค์ความรูิ้
หริอ้ต้ั้น่แบบใน่การิบริหิาริจััดการิเชิงพ้ั�น่ทุ่� จัำาน่วน่ 16 ชุดความรูิ ้ เกิดรูิป็ธริริมการิแก้ไขึ้ปั็ญหาและพัฒัน่าริะดับ
เม้อง อาทิุ เม้องแหง่การิเริย่น่รูิพ้ัะเยา ริะบบริถขึ้น่ส่งสาธาริณะเช้�อมต่ั้อเสน้่ทุางวัฒน่ธริริมเม้องเลย ใน่ขึ้ณะทุ่�การิ
จััดตัั้�งพั้�น่ทุ่�น่วัตั้กริริมการิศ่ึกษาจัะสนั่บสนุ่น่ให้เกิดกลไกการิบริิหาริการิศ่ึกษาอยา่งม่สว่น่ริว่ม และชว่ยป็ลดล็อค
ขึ้อ้จัำากัดขึ้องการิจััดการิศ่ึกษาทุ่�ผ่่าน่มา

ภ�พิท่� 53 การิส่ำงต่อุความีช่วยเหล้อุริะดับส่ำวน่กลาง

ภ�พิท่� 54 การิส่ำงต่อุความีช่วยเหล้อุริะดับพ้ั�น่ทุ่�
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น่อกจัากนั่�น่แล้วยังม่ผ่ลการิขึ้ับเคล้�อน่การิดำาเนิ่น่งาน่เชิงริะบบวิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม และ
น่โยบายทุ่�สำาคัญ ดังน่่�

1) ผลักดันจันทำาให่แ้ผนยุทธศึาสตร ์อุววน. ฉีบบัให่ม ่ป ี2566 - 2570 ม่จุัดมุง่เน้่น่เชงิน่โยบายทุ่�สำาคัญ
เพัิ�มเติั้ม และได้ริบัการิบริริจุัเป็็น่ 2 แผ่น่งาน่สำาคัญตั้ามจุัดมุง่เน้่น่ขึ้องน่โยบาย (Flagship) ด้าน่ขึ้จััดความยากจัน่
และสริา้งเศึริษฐกิจัฐาน่ริาก โดยม่หน่่วย บพัทุ. ริบัผิ่ดชอบเป็็น่เจ้ัาภาพัหลัก (ภาพัทุ่� 55)

ภ�พิท่� 55 การิผู้ลักดัน่ให้เกิดแผู้น่งาน่ริิเริิ�มีสำำาคัญ บริริจุัใน่แผู้น่ อุววน่.

2) นโยบายด้านการส่งเสริมการพัื่ฒนาเศึรษฐกิจัฐานราก ได้แก่ (1) สร้ิางและขัึ้บเคล้�อน่น่โยบาย
มหาวิทุยาลัยเป็็น่ตั้ลาดริ่วมกับสำานั่กงาน่สภาน่โยบายการิอุดมศ่ึกษา วิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริมแห่งชาติั้ 
(สอวช.) จัน่เป็็น่น่โยบายขึ้องกริะทุริวง อว. โดย ริมว.อว. เพั้�อผ่ลักดัน่ให้เกิดการิกริะตัุ้้น่เศึริษฐกิจัใน่ชุมชน่ พั้�น่ทุ่� 
โดยกลไก “มห่าวิทยาลัยเปน็ตลาด” สนั่บสนุ่น่และเปิ็ดโอกาสให้ผู้่ป็ริะกอบการิ ป็ริะชาชน่ใน่พ้ั�น่ทุ่�สามาริถสริา้ง
ริายได้ (ภาพัทุ่� 56) (2) ขึ้บัเคล้�อน่พ้ั�น่ทุ่�วัฒน่ธริริมริวม 74 พั้�น่ทุ่�ทัุ�วป็ริะเทุศึ โดยใชแ้น่วคิด “วัฒนธรรมสรา้งชุาติ” 
ซึ่่�งใช้ฐาน่ทุุน่ทุางวัฒน่ธริริมทุ่�ม่อยู่เดิม ได้แก่ ศิึลป็ะ วัฒน่ธริริม ป็ริะเพัณ่ วิถ่ช่วิตั้ ทุรัิพัยากริธริริมชาติั้ และ 
สภาพัแวดล้อม มายกริะดับเศึริษฐกิจัชุมชน่และสำาน่่กทุ้องถิ�น่ด้วยการิพััฒน่าย่าน่สริ้างสริริค์เชิงวัฒน่ธริริม  
(3) โครงการเมอุ่งป่ทะเลโลกปตัตาน ีภายใต้ั้การิสนั่บสนุ่น่ริว่มกับศูึน่ยอ์ำาน่วยการิบริหิาริจัังหวัดชายแดน่ภาคใต้ั้ 
(ศึอ.บตั้.) ซ่ึ่�งม่การิคิดค้น่การิเพัาะพััน่ธุ์ลูกปู็ทุะเลสำาเร็ิจัเป็็น่คริั�งแริก จัน่เกิดเป็็น่อาช่พัใหม่ให้แก่ชาวปั็ตั้ตั้าน่่ทุ่�
สามาริถสร้ิางอาช่พั สร้ิางริายได้อย่างมั�น่คง ผ่ลจัากการิดำาเนิ่น่งาน่น่่�ได้ม่การิน่ำาไป็ขึ้ยายผ่ลต่ั้อยอดใน่พ้ั�น่ทุ่� 
สามจัังหวัดชายแดน่ภาคใต้ั้และน่ำาเสน่อต่ั้อคณะริัฐมน่ตั้ร่ิ ขึ้ณะน่่�อยู่ริะหว่างการิขึ้ับเคล้�อน่ด้าน่น่โยบายต่ั้อไป็  
(ภาพัทุ่� 57)
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ภ�พิท่� 56 แถลงน่โยบายขอุงกริะทุริวง อุว. เพ้ั�อุผู้ลักดัน่ให้เกิดการิกริะตุ้น่เศึริษฐกิจัใน่ชุมีชน่พ้ั�น่ทุ่� 
โดยกลไกมีหาวิทุยาลัยเปน็่ตลาด

ภ�พิท่� 57 การิลงพ้ั�น่ทุ่�เย่�ยมีชมีโคริงการิเม้ีอุงปทูุะเลโลกปตัตาน่่ 
โดยน่ายกรัิฐมีน่ตร่ิ พัลเอุกปริะยุทุธ์ิ จััน่ทุร์ิโอุชา
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3) นโยบายด้านการสนับสนุนการแก้ไขปญัห่าความยากจันแบบเบด็เสรจ็ัและแมน่ยำา ได้ขึ้บัเคล้�อน่งาน่
วิจััยและน่วัตั้กริริมเพ้ั�อแก้ไขึ้ปั็ญหาความยากจัน่ด้วยการิค้น่หา สอบทุาน่ วิเคริาะห์ปั็ญหาและฐาน่ทุุน่คน่จัน่ 
ทุุกมิติั้น่ำามาสู่การิแก้ปั็ญหาอย่างเบ็ดเสริ็จัและแม่น่ยำาโดยบูริณาการิความริ่วมม้อทัุ�งริะดับส่วน่กลาง ได้แก่ 
กริะทุริวงมหาดไทุย กริะทุริวง พัม. สถาบนั่พััฒน่าองค์กริชุมชน่ (องค์การิมหาชน่) ศึอ.บตั้. กสศึ. และริะดับพั้�น่ทุ่� 
ได้แก่ สถาบนั่วิชาการิ ศึจัพั.จั. อป็ทุ. สภาองค์กริชุมชน่ตั้ลอดจัน่ภาคป็ริะชาสังคม จัน่เป็็น่ทุ่�ยอมริบัและเป็็น่ทุ่�มา
ขึ้องการิป็ริะกาศึเป็็น่น่โยบายการิขึ้จััดความยากจัน่ ลดความเหล้�อมลำาขึ้องริัฐบาล “1 ขึ้้าริาชการิ 1 คริัวเริ้อน่
ยากจัน่” (ภาพัทุ่� 58)

ภ�พิท่� 58 การิขับเคล้�อุน่ด้าน่โยบายร่ิวมีกับ ศึอุ.บต.

4) นโยบายด้านการพื่ัฒนาเม่อุงน่าอุย่่และเม่อุงแห่่งการเรยีนร่ ้ สร้ิางยุทุธศึาสตั้ริ์การิขึ้ับเคล้�อน่พั้�น่ทุ่� 
ด้วยวิทุยาศึาสตั้ริ์ วิจััยและน่วัตั้กริริม (ววน่.) เพั้�อเป็็น่แพัลตั้ฟอริ์มงาน่วิจััยและน่วัตั้กริริมเพั้�อการิพััฒน่าพั้�น่ทุ่� 
ขึ้องกริะทุริวง อว. น่ำาริ่องใน่จัังหวัดเลยและจัังหวัดลำาป็าง ตั้ามน่โยบายขึ้ับเคล้�อน่ไทุยไป็ด้วยกัน่ขึ้องรัิฐบาล  
(ภาพัทุ่� 59-60) ซึ่่�งได้ม่การิสนั่บสนุ่น่ทุุน่วิจััยและน่วัตั้กริริมไป็แล้ว โดยบางโคริงการิแม้ยังไม่เสร็ิจัสิ�น่ก็ได้เกิด 
ผ่ลงาน่น่ำาริอ่งเป็็น่น่โยบายริะดับพ้ั�น่ทุ่�แล้วเชน่่กัน่

ภ�พิท่� 59 แผู้น่ยุทุธิศึาสำตร์ิการิพััฒน่าพ้ั�น่ทุ่�จัังหวัดเลยและกิจักริริมีเลยฟอุรัิ�มี
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ภ�พิท่� 60 กิจักริริมีลำาปางฟอุรัิ�มี

ผ่ลการิดำาเนิ่น่งาน่ขึ้องหน่่วย บพัทุ. ดังกล่าวมาน่่�ได้แสดงให้เห็น่ถ่งศัึกยภาพัขึ้องการิจััดสริริทุุน่วิจััย 
และน่วัตั้กริริมทุ่�สามาริถตั้อบสน่องความต้ั้องการิและการิยกริะดับคุณภาพัช่วิตั้ขึ้องป็ริะชาชน่ใน่ริะดับพั้�น่ทุ่�  
โดยเฉพัาะใน่การิพััฒน่ากลไกการิเช้�อมโยงการิดำาเนิ่น่งาน่ขึ้องหน่่วยงาน่ใน่ริะดับพั้�น่ทุ่�และส่วน่กลาง การิใช้
น่วัตั้กริริมใน่การิสริ้างความเขึ้้มแขึ้็งขึ้องชุมชน่พ้ั�น่ทุ่� ซึ่่�งถ้อเป็็น่น่วัตั้กริริมทุางสังคมทุ่�จัะช่วยสร้ิางความเขึ้้มแขึ้็ง 
ให้กับป็ริะเทุศึได้อยา่งยั�งย้น่
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การิดำาเน่ิน่งาน่
ใน่ปี 2565
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หน่่วย บพัทุ. ยังคงสาน่ต่ั้อการิดำาเน่ิน่งาน่ใน่ป็ีทุ่�ผ่่าน่มาให้เกิดความต่ั้อเน้่�อง เพั้�อตั้อบทิุศึทุางการิพััฒน่า
ป็ริะเทุศึภายใต้ั้แผ่น่ยุทุธศึาสตั้ริ์ชาติั้ 20 ปี็ ริวมทัุ�งเพั้�อให้สอดรัิบกับน่โยบายขึ้อง ริมว.อว. และคณะกริริมการิ
บริหิาริหน่ว่ย บพัทุ. จ่ังได้วางยุทุธศึาสตั้ริก์าริขึ้บัเคล้�อน่ 4 ยุทุธศึาสตั้ร์ิสำาคัญ ได้แก่

ยุทัธศาสตร์การแก�ไขควิามยากจน์ระดับัพ้ื้�น์ท่ั�ใน์ 20 จังหวัิดเป้าหมาย 
มุ�งสร�างพ้ื้�น์ท่ั�ต�น์แบับั เพ้ื้�อน์ำาไปขยายผู้ลต�อได� 

 • แผู้น์งาน์การวิิจัยและน์วัิตกรรมเพ้ื้�อแก�ไขปัญหาคน์จน์แบับัเบ็ัดเสร็จและแม�น์ยำา

ยุทัธศาสตร์การยกระดับัเศรษฐกิจฐาน์รากผู้�าน์ผู้้�ประกอบัการใน์พ้ื้�น์ท่ั�  
(Local Enterprises) บัน์ฐาน์ทุัน์ทัรัพื้ยากรทั�องถิิ่�น์ และการสร�างเศรษฐกิจใน์พ้ื้�น์ท่ั�
ด�วิยทุัน์ทัางวัิฒน์ธรรม เพ้ื้�อให�เกิดการกระจายรายได�ส้�ชุ้มช้น์ พ้ื้�น์ท่ั� ม่การสร�างงาน์
อาช่้พื้ และสร�างรายได�เพิื้�มข่�น์ 

 • แผู้น์งาน์ชุ้มช้น์น์วัิตกรรมเพ้ื้�อการพัื้ฒน์าอย�างยั�งย้น์
 • แผู้น์งาน์การพัื้ฒน์าพ้ื้�น์ท่ั�ด�วิยองค์ควิามร้�จากงาน์วิิจัย
 • แผู้น์งาน์ตัวิแบับัเชิ้งธุรกิจเพ้ื้�อสร�างเศรษฐกิจฐาน์รากรองรับัการเปล่�ยน์แปลงและวิิกฤตด�าน์ 
  เศรษฐกิจ

ยุทัธศาสตร์การพัื้ฒน์าเม้องน์�าอย้� เพ้ื้�อเกิดการกระจายขั�วิควิามเจริญไปยังภ้มิภาค
ต�าง ๆ สอดรับักับัเป้าหมายตามแผู้น์แม�บัทัช้าติ เร้�องการพัื้ฒน์าพ้ื้�น์ท่ั�และเม้องน์�าอย้�
อัจฉริยะ

 • แผู้น์งาน์การพัื้ฒน์าเม้องและกลไกการเติบัโตใหม�
 • แผู้น์งาน์พ้ื้�น์ท่ั�น์วัิตกรรมการศ้กษา

ยุทัธศาสตร์การเสริมพื้ลังเพ้ื้�อยกระดับัศักยภาพื้ขององค์กรปกครองส�วิน์ทั�องถิิ่�น์
และหน์�วิยงาน์รัฐใน์พ้ื้�น์ท่ั� 

 
 • แผู้น์งาน์การยกระดับัและเพิื้�มข่ดควิามสามารถิ่ขององค์กรปกครองส�วิน์ทั�องถิิ่�น์เพ้ื้�อน์ำาไปส้�  
  กลไกพัื้ฒน์าพ้ื้�น์ท่ั�เพ้ื้�อสร�างควิามเจริญและลดควิามเหล้�อมลำ�า

83หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



ริายงาน่การิเงิน่
ใน่ปีงบปริะมาณ 2564
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