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หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2564
1. หลักการและเหตุผล
การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ชุมชน และท้องถิ่น เป็นประเด็นสำคัญที่ระบุในยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และเป็นนโยบายที่
สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล ในการนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ก้าวสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง การนำองค์ความรู้ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปพั ฒ นาต่ อ ยอดเพื ่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความสามารถแก่ ช ุ ม ชนและท้ อ งถิ ่ น รวมถึ ง การนำ
กระบวนการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับ ชีวิตและความเป็นอยู่ชุม ชนและท้องถิ่น ในแต่ละถิ ่น ใน
แต่ละพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญญาดังกล่าว
การดำเนินการนำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้อย่าง
ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม มีความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่
และสามารถประสานและเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ซึ่งมีความความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามบริบทในแต่ละพื้นที่
ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่นั้น ๆ จนเกิดกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็ง (empowerment) ตามนิยามและฐานความต้องการที่คนในชุมชนกำหนดเอง
ทั้งนี้ จากการปฏิรูปเชิงโครงสร้างด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง เดิมทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารกองทุนและให้ทุนวิจัย และมี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารทุนเชิงพื้นที่ ปรับเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่เป็นสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งมีภารกิจในการบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมและการจัดสรรงบประมาณด้านวิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้วยเหตุนี้
ศักยภาพเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนและบริหารทุนวิจัยเชิงพื้นที่อาจหายไป และขาดหน่วยงานที่
มีศักยภาพที่จะมาทำหน้าที่เฉพาะทางในการบริ หารและจัดการทุนวิจัยเชิงพื้นที่ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึง จัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒ นาระดับ พื้ นที่
ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารทุนวิจัยและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในระดับชุมชน และสังคม เพื่อเป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนทุนวิจัยเชิงพื้นที่ และผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไป
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน สังคม
และท้องถิ่นแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นพื้นที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จึงได้
จัดทำประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์แนวคิดการดำเนินงานตอบโจทย์ชุมชน
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พื้นที่ของหน่วยงาน/นัก วิจ ัยที่สนใจ แล้วจะได้จัดกระบวนการหารือร่วมกับ Consortium (Quadruple
Helix) แล้วรวบรวมและสังเคราะห์ เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศที่ตอบเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด (OKR) ตามยุทธศาสตร์ อววน. ในแพลตฟอร์มที่ 4 เพื่อกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม และจัดทำเป็นกรอบงบประมาณส่งให้กับกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรวบรวมเป็นงบประมาณของกองทุน ววน. ของประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาตาม
โจทย์สำคัญของการพัฒนาชุมชม ท้องถิ่นและพื้นที่ ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ อววน. แพลตฟอร์มที่
4 เพื่อกระจายความเจริญและสร้างความเข้ม แข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม
ในโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ และโปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
3. ขอบเขตการดำเนินงาน
ตามที่ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ เป็นหน่วยงานฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหาร
จัดการให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแพล็ทฟอร์มที่ 4 นั้น
จึง ได้ก ำหนดขอบเขตเชิง พื้นที่และประเด็นให้ส อดคล้องกับเป้าหมาย OKR ตามยุท ธศาสตร์ อววน. ใน
แพลตฟอร์มที่ 4 และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทชาติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม (ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ
ภายในปี พ.ศ. 2565)
เป้าหมาย (Objective) เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรับใช้นวัตกรรม
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
OKR
O4.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ปีละ 1000 นวัตกรรม
KR4.13.2 จำนวน smart community/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการ
พั ฒ นาการพึ่ ง ตนเองและการจั ด การตนเอง เพิ่ ม ขึ้ น 3,000 ชุ ม ชน
ภายในปี 2565
KR4.13.3 มูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
กรอบการวิจัย
เรื่อง

โจทย์วิจัย
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1. Smart Community 1. การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน มี
/ชุมชนนวัตกรรม
ความสามารถในการเรียนรู้ การปรับใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2. การสร้างนวัตกรชุมชน (นักวิจัยชาวบ้าน) และสร้างหน่วยจัดการความรู้และ
นวัตกรรมชุมชนระดับตำบล เพื่อการจัดการปัญหาและพัฒนาตนเอง
3. การพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมือ กระบวนการใน
การเสริม สร้างขีดความสามารถให้ชุมชนในการพึ่งตนเอง และการสร้าง
รายได้
4. การนำนวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับแผนระดับ
จังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด
2. Area-based
1. การพัฒนาย่าน/เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมทรัพยากรใน
Creative Economy
พื้นที่
2. การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/OTOP
ขอบเขตเชิงพื้นที่
พื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยการพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาชุมชนในขอบเขตพื้นที่ระดับตำบล
3.2 โปรแกรมที ่ 14 ขจั ด ความยากจนแบบเบ็ด เสร็จ และแม่น ยำ (ผลสัมฤทธิ ์ท ี่ส ำคัญ ภายในปี
พ.ศ. 2565)
เป้าหมาย (Objective) แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน
OKR
O4.14 ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร
การศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม
KR4.14.1 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจนที่มีความแม่นยำ
เพื่อให้การจัดสรร สวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
KR4.14.2 คนจนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเป็น knowledge worker หรือ smart farmer มีรายได้และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
กรอบการวิจัย
โจทย์วิจัย
เรื่อง
1. ระบบข้อมูลขนาดใหญ่คน
จน ที่แม่นยำ

1. การพัฒนาระบบข้อมูลคนจนและระบบดูแลให้ความ
ช่วยเหลือคนจนในจังหวัดเป้าหมาย
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2. การจัดการระบบติดตาม
และช่วยเหลือคนจน
กลุ่มเป้าหมาย

1. ระบบติดตามครัวเรือนยากจนแบบประกบตัว
(personalized poverty alleviation)
2. ระบบประสานความช่วยเหลือสวัสดิการ ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำ
กิน การศึกษา สุขภาพ อาชีพ สิทธิทางกฎหมาย และการ
เข้าถึงบริการของรัฐตามลักษณะปัญหาเฉพาะ
3. การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของคนจนกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง

ขอบเขตเชิงพื้นที่
พื้นที่ทั่วประเทศไทย เน้นจังหวัดยากจน 10 จังหวัดที่มีรายได้ภาคครัวเรือนต่ำที่สุด จากข้อมูลดัชนี
ความก้าวหน้าของคนปี 2560 ได้แก่ นครพนม ชัยนาท ยโสธร บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน
มุกดาหาร ปัตตานี นราธิวาส

3.3 โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
เป้าหมาย (Objective) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญที่เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท
OKR
O4.15 พัฒนาเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและ
เชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท
KR4.15.1 เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart City ในภูมิภาค 30 เมือง โดยมีแผนการ
สร้างงานในเขตเมืองหลักและเมืองโดยรอบ และมีกลุ่ม 10 เมืองเด่น
KR4.15.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมืองศูนย์กลาง และเมืองโดยรอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
KR4.15.3 กลไกพัฒนาพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
KR4.15.4 รูปธรรมความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
กรอบการวิจัย
เรื่อง

โจทย์วิจัย
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1. เมืองศูนย์ก ลางที่น่าอยู่ / Smart 1. Sand box เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ทำให้เกิด
City
- Job Creation จากแผนการส่ง เสริม ลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน
- Urban solution เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
- Urban open data
- การเชื่อมโยงกับทุนสังคมวัฒนธรรมของเมืองเดิม เพื่อรักษาคุณค่า
และเพิ่มมูลค่า
2. กลไกพัฒ นาเมือง/บริษัทพัฒนาเมือง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. การเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถของ 1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)
กลไกพัฒนาพื้นที่และองค์การบริหาร 2. Smart local government การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของส่วน
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภูมิภาคและท้องถิ่น
ของประชาชนในพื้นที่
3. รู ป ธรรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
จังหวัดชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศ
เพื ่ อ นบ้ า นใน ด้ า นเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมรูปธรรมความร่วม

1. การสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดชายแดนและ
ประเทศเพื่อนบ้านบนฐานทุนทรัพยากร
2. การสร้างความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดชายแดนและ
ประเทศเพื่อนบ้านบนฐานทุนวัฒนธรรมและโบราณคดี

ขอบเขตเชิงพื้นที่
เมืองศูนย์กลางในภูมิภาคตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ประเด็น พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้แก่ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของภาค ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่
ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โดยเน้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
และส่ ง เสริม ให้ เ กิ ด การพัฒ นาเมื อ งอัจ ฉริย ะ ที ่ ม ี ร ะบบเศรษฐกิจ ดิ จ ิท ั ล เพื ่ อ ให้ส ามารถแข่ ง ขัน ได้ใน
ระดับนานาชาติในยุค 4.0 เพื่อขยายขีดความสามารถการให้บริการ และเพิ่มความสามารถในการรองรับ
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น และ เมืองขนาดกลาง เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสำหรับพื้นที่
โดยรอบ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่ อมล้ำ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับภาค ภาคเหนือได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ น่านและลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่
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นครราชสีมา มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สกลนครและบุรีรัมย์ ภาคกลางและ
ภาคตะวันตกได้แก่ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สระบุรีและราชบุรี และภาคใต้ ได้แก่สุราษฏร์ธานี กระบี่
และยะลา
นิยามศัพท์ที่สำคัญ
ชุมชนนวัตกรรม หมายถึง ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการเรียนรู้และรับ ปรับใช้นวัตกรรม สามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชน พึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน
เมืองน่าอยู่ หมายถึงเมืองที่มีการสร้างสรรค์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเกี่ยวกับการดำเนินวิถีทางของชีวิต เพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพของชีวิตที่ดีที่สุด หรือหมายถึง
เมืองที่มีพลเมืองที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี หรือหมายถึงเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ ดี เมืองที่มีการจราจรดี เมืองที่มี
มลภาวะน้อยที่สุด ซึ่งสภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพลเมืองในชุมชนและเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของชุมชนนั้น
Smart City หมายถึง รูปแบบของเมืองแห่งอนาคตที่เข้าไปแก้ไขปัญหาสังคมเมือง โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นตัวเชื่อมต่อความต้องการของประชาชนเพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดย
ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับระบบงานบริการของทาง
ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
กลไกพัฒนาพื้นที่ หมายถึง ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
และภาควิชาการ ในการร่วมคิดร่วมทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาสำคัญ หนุนเสริมศั กยภาพของพื้นที่ให้เกิดผล
กระทบทางบวกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
4. ระยะเวลา
ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี นักวิจัยต้องแสดงให้เห็น
เป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน
5. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนและเงื่อนไข
5.1 ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ที่สนใจ
5.2 กรอบงบประมาณขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของชุดโครงการวิจัย
5.3 ข้อเสนอโครงการเป็นชุดโครงการวิจัยที่มีกรอบการวิจัยที่แสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของชุด
โครงการ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการเพื่อ
ตอบเป้าหมายใหญ่ของชุดโครงการอย่างชัดเจน
6. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
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เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
6.1 ข้อเสนอโครงการเป็นชุดโครงการวิจัยและเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
6.2 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน
6.3 สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการ
งานวิจ ัย การดำเนินงานวิจ ัย และคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบ ัติงานและควบคุม การวิจ ัยได้
ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด
6.4 มีทุนการทำงานเดิม ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสัง คม พื้นที่และชุม ชนท้องถิ่น และ/หรือ
นโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะนี้
6.5 กรณีโครงการที่มีการสะท้อนความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งานในระดับพื้นที่ โดย
มีความร่วมมือในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
6.6 หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จะจัดการพิจารณาโดยผู้มีสว่ นได้เสีย
สำคัญ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ และจะเชิญหน่วยงาน/นักวิจัยที่ได้ผ่านการ
พิจ ารณาเข้ามาหารือ เพื่อ พัฒ นากรอบการวิจ ัยใหญ่ท ี่ตอบเป้าหมายและ KR ของแต่ล ะ
Program ต่อไป
7. การยื่นข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ผ่านระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th
โดยผู้ส นใจสามารถยื่น ข้อ เสนอโครงการ (Concept Proposal) ในระบบ www.nrms.go.th ตั้ง แต่ วัน ที่
16 - 30 พฤศจิกายน 2562
สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ม เติ ม ได้ ท ี ่น างสาวตวงพร ปานอุ ท ั ย ทางโทรศั พท์ห มายเลข
0 2298 0611 ต่อ 201 ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ : PMUAUNIT@gmail.com

