


แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้้า

เป้าหมาย O4 กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่ส้าคัญ

P.13 นวัตกรรมส้าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย้า P.15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

KR4.1 ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart 
community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน

KR4.2 รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ 40 ล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 อย่างท่ัวถึง

KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจท่ีสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง (Inclusive Development 
Index: IDI) ของไทยดีขึ้น

O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนและการจัดการ
ตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

O4.14 ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตได้อย่างเท่า
เทียม

O4.15 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท

KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs เพื่อยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชน ปีละ 1,000 นวัตกรรม
KR4.13.2 จ านวน Smart Community / ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการ
พึ่งตนเองและจัดการตนเองเพิ่มขึ้น 3,000 ชุมชน ภายใน 3 ปี (ปีละ 1,000 ชุมชน)
KR4.13.3 มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรม ในพื้นท่ีเพิ่มขึ้นปีละร้อย
ละ 10

KR4.14.1 ระบบข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจน
KR4.14.2 คนจนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ได้รับบริการและความช่วยเหลือให้มีรายได้
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

KR4.15.1 เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart City ส าหรับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย จ านวน 
30 เมือง (เมืองสีเขียว มีผังภูมินิเวศ เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่)
KR4.15.2 Smart City ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 40 เมือง
KR4.15.3 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ใน 3 ปี
KR4.15.4 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้เป็นหัวรถจักร
ของการเติบโตในเมืองบริวารเติบโตขึ้นร้อยละ 10
KR4.15.5 พื้นท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งโบราณคดี 
จ านวน 3 ภาค
KR4.15.6 ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระดับพ้ืนท่ีลดลงจาก 5.5 เท่า เหลือ 3 เท่า

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• ชุมชนนวัตกรรม
• นวัตกรรมสังคม
• อาสาประชารัฐ
• มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี (University for inclusive Growth Program: UNIG)

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TP-MAP)

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานท า



โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมส้าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส้าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส้าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการชุมชนนวัตกรรม

- ชุมชนพึ่งตนเองและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
- สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตในพ้ืนท่ีจากทุนทางสังคมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่

คุณค่า

- ชุมชนนวัตกรรม 1,000 ชุมชน/ปี
- นักขับเคลื่อน/นวัตกรชุมชน อย่างน้อย 3,000 คน/ปี
- เกิดนวัตกรรมชุมชน 1,000 นวัตกรรม/ปี

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- สถาบันอุดมศึกษา

โครงการนวัตกรรมสังคม

สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมในระดบัภูมิภาค มุ่งเน้นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
วิสาหกิจเริ่มต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่ชุมชนเป้าหมาย 100 ผลงาน/ปี - ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สถาบันอุดมศึกษา

โครงการอาสาประชารัฐ

ปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีส านึกในความเป็นธรรมและมีจิต
สาธารณะ

บัณฑิตจิตอาสา 8,000 คน/ปี - ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สถาบันอุดมศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ (University for Inclusive Growth Program: UNIG)

- เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยวิจัย/สถาบันวิจัย/
เครือข่ายวิจัยในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ
นวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน

- เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชนและ Smart SMEs เพื่อยกระดับรายไดใ้ห้กับ
ชุมชน ปีละ 1,000 นวัตกรรม ภายในปี 2567

- จ านวน Smart Community / ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการ
พัฒนาการพึ่งตนเองและจัดการตนเองเพิ่มขึ้น 1,000 ชุมชน ภายในปี 2567

- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
- หน่วยวิจัย/สถาบันวิจัย/เครือข่ายวิจัยในพ้ืนท่ี



โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย้า

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส้าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส้าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TP-MAP)

มาตรการ บริการ สวัสดิการท่ีแก้ปัญหาความยากจนได้อย่าง
เบ็ดเสร็จและแม่นย า

ระบบข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจน - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส้าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส้าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานท้า

พัฒนาให้เกิดเมืองศูนย์กลางท่ีน่าอยู่และเป็น Smart City ส าหรับ
คนทุกกลุ่ม ทุกวัย

- เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม s-curve ท่ีตั้งอยู่บนฐาน
ทรัพยากรของท้องถิ่น

- กลไกใหม่เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างโครงการ
พัฒนาเมือง

- กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงมหาดไทย


