การประยุกต์ OKR กับแผน ววน.
ภารกิจยุทธศาสตร์และแผน ววน.
26 กันยายน 2562

นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570

2. การวิจ ัยและสร้างนว ัตกรรมเพือ
่
ั
ตอบโจทย์ทา้ ทายของสงคม

1. การพ ัฒนากาล ังคนและสถาบ ันความรู ้
P.1 สร ้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให ้มีคณ
ุ ภาพ
P.2 การพัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
P.3 ส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ และพัฒนาทักษะ
เพือ
่ อนาคต
P.4 ส่งเสริมปั ญญาประดิษฐ์เป็ นฐานขับเคลือ
่ น
ประเทศในอนาคต
P.5 ส่งเสริมการวิจัยขัน
้ แนวหน ้า และการวิจัยพืน
้ ฐาน
ทีป
่ ระเทศไทยมีศักยภาพ
P.6 พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานทางการวิจัยทีส
่ าคัญ

4. การวิจ ัยและสร้างนว ัตกรรมเพือ
่
้ ทีแ
การพ ัฒนาเชงิ พืน
่ ละลดความ
เหลือ
่ มลา้
P.13 นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
นวัตกรรม
P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
P.15 เมืองน่าอยูแ
่ ละการกระจายศูนย์กลางความ
เจริญ

P.7 โจทย์ท ้าทายด ้านทรัพยากร สิง่ แวดล ้อม และ
การเกษตร
P.8 สังคมสูงวัย
P.9 สังคมคุณภาพและความมัน
่ คง

1
4

แพลตฟอร์มการ
ดาเนิ นงานเชิ ง
ยุทธศาสตร์

3

2

3. การวิจ ัยและสร้างนว ัตกรรมเพือ
่
เพิม
่ ขีดความสามารถการแข่งข ัน
P.10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ
P11 สร ้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริม
่ ต ้น
(Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ
พืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจนวัตกรรม
P.12 โครงสร ้างพืน
้ ฐานทางคุณภาพและบริการ

ึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนว ัตกรรม
P.16 การปฏิรป
ู ระบบการอุดมศก
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แพลตฟอร์ม ๑ การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
เป้าหมาย O1 พัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR1.1

นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕
คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคน
ภายในปี ๒๕๖๔

KR1.2

คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะ
พร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

KR1.3

มีกาลังคนและสถาบันความรู้/ KR1.4
สถาบันเฉพาะทางชั้นนาของโลก

บัณฑิตคุณภาพ/ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ KR1.5 สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาด
เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM
งานต้องการ จานวน ๑ ล้านคน
degrees)

P.1 สร้างระบบผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพ

P.2 การพัฒนากาลังคนระดับสูง
รองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

P.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

P.4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็น P.5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ P.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประเทศไทยมีศักยภาพ
ทางการวิจัยที่สาคัญ

O1.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ
พัฒนาและใช้กาลังคนคุณภาพตรง
ความต้องการของประเทศ

O1.2 มีกาลังคนระดับสูงรองรับ
EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ

O1.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต

O1.4 พัฒนากาลังคนที่สามารถ
ทางานโดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์
เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

KR1.1.1 ระบบเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ
นักวิจัยและความต่อเนื่อง
ของการวิจัย เพื่อเพิ่ม
จานวนนักวิจัยและพัฒนา
เป็น 25 คนต่อประชากร
หนึ่งหมื่นคนภายในปี 2564
KR1.1.2 ระบบพัฒนากาลังคนร่วม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
บัณฑิต
คุณภาพ/ผู้สาเร็จการศึกษา
ใหม่ที่มีทักษะตรงหรือ
ใกล้เคียงกับที่ตลาดงาน
ต้องการ จานวน 1 ล้านคน
ภายใน 4 ปี (ปี 2566)
KR1.1.3 ระบบและกลไกดึงดูดและ
สนับสนุนการเคลื่อนย้าย
บุคลากรวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ

KR1.2.1 ระบบข้อมูลและแผนความ
ต้องการบัณฑิตใน
ระดับประเทศ และพื้นที่
EEC
KR1.2.2 แรงงานมีทักษะระดับสูง
ตรงกับความต้องการเพื่อ
การพัฒนา EEC โดยพัฒนา
บุคลากรรองรับ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
ให้ได้ 470,000 คน ภายใน
ปี 2566

KR1.3.1

KR1.4.1 เด็กและเยาวชนมีความ
เข้าใจและทักษะพื้นฐาน
ด้าน AI จานวน 200,000
คน
KR1.4.2 กาลังคนป้อนตลาดแรงงาน
ที่สามารถทางานโดยใช้
เทคโนโลยี AI หรือสามารถ
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
ด้าน AI จานวน 200,000
คน
KR1.4.3 ผู้ประกอบการ SMEs ที่
สามารถเพิ่มกาลังการผลิต
(Productivity) ด้วย
เทคโนโลยี AI จานวน
5,000 ราย

แผนงาน/โครงการสาคัญ 2563

• โครงการสนับสนุนการทาวิจัยและ
นวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก
หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษา
รองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

KR1.3.2

KR1.3.3

บุคลากรวัยทางานมีทักษะ
ใหม่ สามารถปรับตัวจาก
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และรูปแบบธุรกิจอย่าง
ฉับพลัน (disruption)
ระบบการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าถึง
ได้สาหรับทุกคน
เยาวชนมีทักษะแห่ง
อนาคต โดยเฉพาะทักษะ
ด้านวิจัย วิศวกรรม และ
นวัตกรรม โดยการสร้าง
โรงประลองทางวิศวกรรม
10,000 แห่ง ภายใน 4 ปี
(ปี 2566)
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• โครงการปัญญาประดิษฐ์สาหรับ
ทุกคน (AI for All)

25/9/2019

O1.5a พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ขั้นแนวหน้าให้เกิดขึ้น
KR1.5a.1 กรอบการวิจัย กระบวนการให้ทุน การติดตามและ
ประเมินผลการวิจัยพื้นฐานและการวิจยั ขั้นแนวหน้า
KR1.5a.2 โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยพืน้ ฐานและการวิจยั ขั้นแนว
หน้า เช่น ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า ห้องปฏิบัติการ
กลาง การจัดทาวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ
องค์กรวิชาการเฉพาะทางและองค์กรให้ทุนที่เชี่ยวชาญ
ในการให้ทุนวิจัยพื้นฐานและการวิจยั ขั้นแนวหน้า
O1.5b พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่จาเป็นในการสร้างโอกาสให้คนไทยเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความท้าทายใน
อนาคตของประเทศ
KR1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจและทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างน้อย 3 เรื่อง
KR1.5b.2 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย 50
ฉบับ
KR1.5b.3 ผลงานวิจยั ที่เป็นการค้นพบสิง่ ใหม่ การทาสาเร็จเป็น
ครั้งแรกในโลก หรือการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในโลก อย่าง
น้อย 3 เรื่อง
KR1.5b.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research
value chain เกิดโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยสาคัญ
ของโลกหรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนสาคัญ
ของโลก อย่างน้อย 10 โครงการ
KR1.5b.5 การเกิดขึ้นของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Deeptech) การพัฒนาเทคนิคทางด้านวิศวกรรมหรือ
ต้นแบบ (Prototype) ที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้า
อย่างน้อย 10 บริษัท

O1.6 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยใน
สเกลใหญ่ที่จาเป็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความ
มั่นคงของประเทศ

KR1.6.1 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชากา
ระดับชาติและนานาชาติ
(Top-tier Journals) อย่าง
น้อย 20ฉบับ
KR1.6.2 จานวนผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
นาไปใช้สร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
KR1.6.3 มูลค่าการลงทุนของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเป็น 2
เท่า ภายใน 5 ปี
KR1.6.4 เกิดเทคโนโลยีต้นแบบ และ
ขีดความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งความสามารถในการ
บารุงรักษาระบบ อย่างน้อย
5 ต้นแบบ
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• โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศ
ไทย
• แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีควอนตัม
• โครงการ Space Consortium
• ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
• แผนการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ใน
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แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
เป้าหมาย O2 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่สาคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR2.1 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจยั และนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหา
ท้าทายเร่งด่วนสาคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

KR2.2 คนในทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวติ ที่ดี สามารถดารงชีวติ ด้วยตนเองได้
อย่างมีคุณค่า และมีกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
พร้อมรับสังคมสูงวัย

KR2.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความ
มั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

P.8 สังคมสูงวัย

P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทาย
เร่งด่วนสาคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

O2.8 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตด้วย
ตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย

KR2.7.1

KR2.8.1

KR2.7.2
KR2.7.3
KR2.7.4
KR2.7.5

อัตราการนาขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการกาจัด - ลดขยะครัวเรือน
ลงร้อยละ 10 ต่อปี และลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อปี
เทียบกับปีฐาน
ลดจานวนวันที่มปี ริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น
กทม. เชียงใหม่ ฯลฯ) ด้วยความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
ผลิตภาพภาคเกษตรเพิม่ ด้วยการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี 2030
เทียบกับกรณีปกติ โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ร้อยละ 30 ในปี 2579 และลดความเข้มการใช้พลังงานลง
ร้อยละ 30 ในปี 2579 เทียบกับปี 2553

KR2.8.2

KR2.8.3

KR2.8.4

KR2.8.5

แผนงาน/โครงการสาคัญ 2563
•
Zero-waste
•
PM2.5 และการจัดการมลพิษ
•
Smart Farming
•
การบริหารจัดการน้า

O2.9 สร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลังทางสังคม

ร้อยละ 80 ของประชากรที่มอี ายุเกิน 60 ปี มีสุขภาพดีและพึ่งพา KR2.9.1
ตัวเองได้ และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (NCDs)
และโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซเมอร์ และ พาร์กินสัน
KR2.9.2
มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการทีส่ ะท้อนคุณค่าผู้สูงวัยเพื่อดึงศักยภาพ
และเสริมพลัง และการจัดการความรู้เชิงระบบเพื่อ พัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคม ระบบการออม และระบบบริการสุขภาพ (การ
บริการสังคม การประกันสังคม การหาเงินเลี้ยงชีพในระยะสูงวัย KR2.9.3
การช่วยเหลือทางสังคม และการส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคม) ใน
ภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่
เกิดงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ชว่ ยเหลือการดารงชีวติ
(Assisted living) สาหรับผู้สูงวัยและคนพิการให้สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จานวนอย่างน้อย
15 เรื่อง/ปี ครอบคลุมผู้สูงวัยและคนพิการที่เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เกิดนวัตกรรมหรือโครงการทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คนทุกวัยใช้ชีวติ ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ มีแรงยึดเหนี่ยว
ทางสังคม (social cohesion) และผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวติ ใน
สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
เกิดนวัตกรรมเมืองทีใ่ ช้หลักการ Universal Design ที่มีการ
ออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และประชากรทุกช่วง
วัย

แผนงาน/โครงการสาคัญ 2563
•
โครงการไทยอารี (Thai Ageing Research Innovation Platform)

25/9/2019

สร้างองค์ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก
ความรู้สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ถูกนาไปใช้ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ สังคม รวมทั้ง
กลไกการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
จานวนงานวิจยั ข้ามศาสตร์ที่สร้างและปฏิบัติการร่วมกับสังคม
และเผยแพร่สู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ

แผนงาน/โครงการสาคัญ 2563
•
โครงการชุดวิจัยนโยบายสันติประชาธรรมเพือ่ การสร้างสังคมเปิด
•
แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้าน
4
ความปลอดภัยทางถนน

แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
เป้าหมาย O3

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ

KR3.1

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน KR3.2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD
อยู่ใน 30 อันดับแรก

ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII)
ของไทยดีขึ้นอย่างเนื่อง

P.10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ
O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
KR3.10a.1

ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก
สินค้าและบริการนวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา ร้อยละ
10 ต่อปี
KR3.10a.2 จานวนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม New S-Curves จากการ
บ่มเพาะหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพิ่มขึ้น
R3.10a.3
การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสาหรับอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ (Technology Localization) มีจานวนเพิ่มขึ้น
O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิด BCG
KR3.10b.1

KR3.10b.2
KR3.10b.3
KR3.10b.4
KR3.10b.5

สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายบน
ฐานเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทย์สุขภาพ การ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 10 ของ GDP
เกิดการจ้างงาน knowledge worker ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG
เพิ่มขึ้น 1,000,000 คน
การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม BCG
เพิ่ม eco-efficiency จากการลดการใช้ทรัพยากรและการเกิดของ
เสีย
ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมสาคัญ

O3.10c สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากธุรกิจแพลตฟอร์ม
KR3.10c.1
KR3.10c.2
KR3.10c.3

จานวนธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น
จานวนผู้ประกอบการไทยที่ใช้ประโยชน์บนแพลตฟอร์มของไทยและ
นานาชาติมีเพิ่มขึ้น
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นของประเทศ
ไทย

KR3.3

สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง
ต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกจาก
10:90 เป็น 30:70

P11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

KR3.4

จานวนวิสาหกิจเริม่ ต้น (Startups) และ
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovationdriven Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพ
เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 5,000 ราย
P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

O3.11a พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม
(Innovation-driven

O3.12a ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และการบริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของอาเซียน

KR3.11a.1

KR3.12a.1

จานวน local startups ที่เกิดใหม่และอยู่รอด 1,000 ราย
ใน 3 ปี
KR3.11a.2 จานวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่มียอดขายเกิน 1,000
ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้น 1,000 ราย/ปี
KR3.11a.3
จานวน deep-tech startups ที่ประกอบการในประเทศ
ไทย
O3.11b พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of
Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรม
ภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

O3.12b สินค้าสาคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลกด้วยคุณภาพ

KR3.11b.1

KR3.12b.1

จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรม
อาหาร
KR3.11b.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่มาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยาน
วิทยาศาสตร์
/EECi/เมืองนวั
ตกรรมอาหาร
O3.11c ปรับปรุงกฎระเบี
ยบและกฎหมาย
พัฒ
นามาตรการและแรงจูงใจ
รวมถึงการบริการภาครัฐ ให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of
doing innovation business) ของผู้ประกอบการ
KR3.11c.1

ความสาเร็จในการผลักดันกฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการเพื่อปลดล็อค
ข้อจากัด และสร้างแรงจูงในการดาเนินธุรกิจนวัตกรรม

KR3.12a.2

ประเทศไทยมีความสามารถทางการวัดและวิเคราะห์สูงที่สุด
1 ใน 5 ของเอเชีย และมีอุตสาหกรรมบริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบมีคณ
ุ ภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่าเสมอ

เครื่องหมายคุณภาพของไทยได้รับการยอมรับในคุณค่าและ
คุณภาพทัดเทียมของเครื่องหมายคุณภาพสินค้า EU และ
ญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้าวัฒนธรรม

O3.12c ตลาดการค้าภายในประเทศเป็นตลาดสินค้าคุณภาพเช่นเดียวกับ
ตลาดประเทศในพัฒนาแล้ว
KR3.12c.1

ตลาดในประเทศมีกระบวนการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการแข่งขันด้วยคุณภาพ

แผนงาน/โครงการสาคัญ 2563
•

•

•

BCG in Action

การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology
Localization)
Public-Private Partnership for RDI

25/9/2019
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แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
เป้าหมาย O4

กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ

KR4.1

ชุมชนที่มีขดี ความสามารถในการ
จัดการตนเอง (Smart community)
มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

KR4.2

รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้รอ้ ยละ
KR4.3
40 ล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อย่างทั่วถึง

เกิดการกระจายความเจริญสู่ภมู ิภาค
โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค

KR4.4

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง
(Inclusive Development Index:
IDI) ของไทยดีขึ้น)

P.13 นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา

P.15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง
ตนและการจัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

O4.14 ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน
และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ ที่จาเป็น
ต่อการดารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม

O4.15 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญ
สู่ชนบท

KR4.13.1

KR4.14.1
KR4.14.2

KR4.15.1

KR4.13.2

KR4.13.3

เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart
SMEs เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ปีละ 1,000
นวัตกรรม
จานวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มี
ความสามารถในการพัฒนาการพึ่งตนเองและจัดการ
ตนเอง เพิ่มขึ้น 3,000 ชุมชน ภายใน 3 ปี (ปีละ
1,000 ชุมชน)
มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร
วัฒนธรรมในพื้นที่เพิม่ ขึน้ ปีละร้อยละ 10

ระบบข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจน
คนจนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ได้รับบริการและความ
ช่วยเหลือให้มีรายได้และคุณภาพชีวติ ดีขึ้น

KR4.15.2
KR4.15.3
KR4.15.4
KR4.15.5

KR4.15.6
แผนงาน/โครงการสาคัญ 2563
•
ชุมชนนวัตกรรม
•
นวัตกรรมสังคม
•
อาสาประชารัฐ
•
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (University for Inclusive
Growth Program: UNIG)

25/9/2019

เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart City สาหรับ
คนทุกกลุ่ม ทุกวัย จานวน 30 เมือง (เมืองสีเขียว มีผัง
ภูมินิเวศเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่)
Smart City ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จานวน 40
เมือง
มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 25
ใน 3 ปี
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือใน
ภูมิภาค เพื่อให้เป็นหัวรถจักรของการเติบโตในเมือง
บริวารเติบโตขึ้นร้อยละ 10
พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพือ่ เป็นกรอบในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ผังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
โบราณคดี จานวน 3 ภาค
ช่องว่างความเหลื่อมล้าระดับพื้นที่ลดลงจาก 5.5 เท่า
เหลือ 3 เท่า
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