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ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

ที่   3 / 2566 

เรื่อง  ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย 
กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนา

พื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” 
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเดน็ “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและสงัคมสู่ทุกภูมภิาคโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 
ประจำปงีบประมาณ 2566 

 

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ได้ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยภายใตก้รอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่
กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาคโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื ่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/
นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดย หน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าว
รวมทั้งหมด 109 โครงการวิจัย นั้น  

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี 
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อเสนอโครงการวิจัยมีคุณสมบัติตรงตามเงื ่อนไขที ่ระบุไว้ในประกาศทุน 2) ข้อเสนอ
โครงการวิจัย มีประเด็นโจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัยและ OKR ของประกาศทุน และความน่าสนใจของโจทย์
วิจัย 3) กรอบแนวคิดการวิจัย/หลักการ/แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางการประกาศทุน (ความ
เป็นไปได้เชิงหลักการ) 4) ศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและองค์ประกอบของคณะผู้วิจัยในการบริหารจัดการ
งานวิจัย รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ตามเอกสารแนบท้าย 

ทั้งนี้ หน่วย บพท.จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
ที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้ 
หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนบัสนุนทุนวิจัยแก่โครงการวิจัยทีผู่้รับผดิชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรม
เท่านั้น 

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ 
NRIIS ที่ www.nriis.go.th ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 

 
 

 
(ดร.กิตติ สัจจาวฒันา) 

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจดัการทุน 
ด้านการพฒันาระดับพื้นที่
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รายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น 
กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพืน้ที่

เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”  
ประจำปีงบประมาณ 2566 

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 
1 4713786 การพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะด้วยระบบกลไกชูรอ

เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ตามแนวคิด อีหม่ามฆอ
ซาลี  ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลละหาร
จังหวัดปัตตานี 

ดร.อิสมาอีล ราโอบ มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

2 4713887 การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
จัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจ ิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นพื ้นที่ 
ตำบลฉลุง ตำบลควนโพธิ์ ตำบลเจ๊ะบิลัง และ
ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ผศ.ดร.ชัยรัตน์  
จุสปาโล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั 

3 4713921 นวัตกรรมอัจฉริยะเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคีเครือข่าย 

ผศ.ดร.ณิชารีย์  
ใจคำวัง 

 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

4 4713952 การเพิ่มขีดความสามารถการจัดบริการสาธารณะ
ดูแลที่พักอาศัยของผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศ
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังและ
เทศบาลตำบลพะวง จังหวัดสงขลา 

ดร.นเรศ ฉิมเรศ 

 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 

5 4714137 

 

การสร ้างความร ่วมม ือระหว ่างภาคร ัฐและ 
ภาคเอกชนเพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมด้าน
บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร : 
นวัตกรรมด้านการตลาดในรูปของศูนย์กลางการ
ประมูล 

ศ.ดร.โสรัจจ์  
หงศ์ลดารมภ์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

6 4714175 การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นดิจิทัล (E-local 
governance) เพื่อยกระดับนโยบายการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองออ้ 
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

รศ.ดร.วัลลภัช  
สุขสวัสดิ ์

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

7 4714182 

 

การเพิ ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลและนว ัตกรรมพร ้อมใช ้ขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี เพื่อยกระดับกลไกการมีส่วนรว่ม 
ด้านการวางแผน การตัดสินใจ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื ้นที ่สู่
ดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี 

 

มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี
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ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 
8 4714207 การออกแบบระบบบริการสาธารณะแบบดิจิทัล

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบล 
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผศ.ดร.พจนา       
พิชิตปัจจา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9 4714457 

 

การพัฒนาระบบการใช้เทคโนลียีดิจิทัลเพื่อการ
วางแผนและต ัดส ินใจการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรน้ำขององค์กรผู ้ใช ้น ้ำและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน 

ผศ.น.สพ.ดร.วินัย  
แก้วละมุล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 4714501 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ สร้างโอกาส  
ลดความเหล ื ่อมล ้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

ดร.ณัฐชานนัท์ 
ไตรวัฒนวงษ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

11 4714509 

 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาล
ตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

12 4714528 รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย ์ในพื ้นที ่ก ึ ่งเม ือง  อบต.ป่าตึง  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

ผศ.ดร.โกวิทย์  
นามบญุม ี

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

13 4714557 การเพิ ่มสมรรถนะการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติบน
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เมทริกซ์การประเมิน
ความเส ี ่ยงภัยพิบัติ  โปรแกรมวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ ภายใต้คลังข้อมูล
ดิจิทัล เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนพื้นที่
เสี ่ยงภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ในเขตอำเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ผศ.ดร.วรัชยา  
เชื้อจันทึก 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

14 4714603 กระบวนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนบนการมี
ส ่วนรวมของเคร ือข ่ายองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

ผศ.สันติ ชา่งเจรจา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

15 4714673 การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลตลาดนัด
ชุมชนดิจิทัลเพื่อการบริหารและการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

รศ.ดร.ประยูร อิมิวัตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย 

16 4714699 

 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการนโยบายสาธารณะมิติสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งสู่การเป็น อปท.คาร์บอนต่ำต้นแบบพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผศ.ดร.ชาติทนง  
โพธิ์ดง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
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ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 
17 4714706 การพัฒนาและขับเคล ื ่อนระบบสารสนเทศ

ท้องถิ่นแบบร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
ด้านการดูแลผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง
เพื ่อการวางแผนและการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รศ.กตัญญู แก้วหานาม 

 

มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์

 

18 4714725 แพลตฟอร์มด ิจ ิท ัลแบบชาญฉลาดเพ ื ่อการ
ต ิดตามตรวจสอบค ุณภาพน้ำในระบบผลิต
น้ำประปาหมู่บ้านผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทั่วประเทศ 

รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย 
เนื้อนวลสุวรรณ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

19 4714771 การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน
เศรษฐกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ผศ.รัชดาพร  
หวลอารมณ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลำปาง 

20 4714783 การพัฒนาระบบกลไกเชื ่อมโยงการจ้างงาน
เพื ่อให้ผ ู ้ส ูงอายุเกิดรายได้และมีคุณภาพที่ดี 
ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.วรพงศ์ 
ตระการศิรินนท ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

21 4714821 การเพิ ่มประสิทธิผลการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็กในจังหวัดยะลา 

ผศ.ซอและ เกปัน มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ยะลา 

22 4714839 การยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กจังหวัดสงขลาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลเพื ่อพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล 
วางแผนและตัดสินใจส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่ม
ด้อยโอกาสใต้เส้น 

ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

23 4715038 การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาด
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พะเยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

รศ.ดร.สิทธิชัย  
พิมลศรี 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

24 4715061 การพัฒนาศักยภาพและหุ้นส่วนความร่วมมือใน
การจัดการทรัพยากรน้ำที่สัมพันธ์กับอาหารและ
พลังงาน : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผศ.จิตราภรณ์ สมยาน
นทนากุล 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

25 4715070 ลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การทำงานให้บริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ ่มน้ำ 
แม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มการ
เตือนภัยจุดที่มีความร้อน 

ผศ.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 
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ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 
26 4715143 

 

การพัฒนาความเข้มแข็งกลไกการแก้ปัญหาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี 

ผศ.คมสัน ศรีบุญเรือง มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กาญจนบุร ี

27 4715158 การยกระดับและเพิ ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อนำไปสู ่กลไก 
พัฒนาพื้นที่เพื ่อสร้างความเจริญและลดความ
เหลื่อมล้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

28 4715159 การพัฒนาระบบการบริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 5 ดี วิถีคน
โคราช เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา 

ผศ.ดร.วาสนา         
ภานุรักษ ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

29 4715188 

 

โครงการวิจ ัยยกระดับขีดความสามารถของ
ท้องถิ ่นในการพัฒนาและใช้ระบบข้อมูล  GIS 
และเทคโนโลยีดิจ ิทัลเพื ่อรองรับภารกิจการ
กระจายอำนาจเพื่อสร้างความเจริญและลดความ
เหลื่อมล้ำ 

นายเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 

30 4715208 การยกระดับระบบการบริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองดอนสักด้วยม ัลติแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะ 

ผศ.ดร.เสน่ห์  
บุญกำเนิด 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

 


