
 

  
 

(ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่สำคัญ 
(Objectives and Key Results: OKR)  

สำหรับ พ.ศ. 2563-2565 

ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
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แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 

(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2570)  
OKR 

O1 พัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูง 

KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 30 คนต่อประชากร 10,000 คน 
KR1.2 สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการยกระดับทักษะขั้นสูงที่จำเป็นต่องานในปัจจุบันและอนาคตร้อยละ 20 ของ

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการทั้งหมด  
KR1.3 สถาบันวิจัย / ศูนย์วิจัยชั้นนำของโลก จำนวน 10 แห่ง  
KR1.4 สัดส่วนบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ต่ำกว่าร้อย

ละ 70 
KR1.5 สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) เพ่ิมเป็นร้อยละ 60 
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(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565)  

OKR 
O1.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กำลังคนคุณภาพตรงความต้องการของประเทศ 
KR1.1.1 มีระบบที่สามารถนำไปใช้เพ่ือการประมาณการและวางแผนความต้องการพัฒนากำลังคนของระบบ

วิจัย และความต้องการของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก 
KR1.1.2 มีระบบในการสร้างและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและความต่อเนื่องของการวิจัย เพ่ือเพ่ิม

จำนวนนักวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน   
KR1.1.3 มีระบบพัฒนากำลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ/

ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
KR1.1.4 มีระบบและกลไกดึงดูดและสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร อย่างน้อย 1,000 คน และมีการดูดซับองค์ความรู้
และเทคโนโลยี 

 

 
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565)  

OKR 
O1.2 มีกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
KR1.2.1 นวัตกรรมการจัดการและการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนากำลังคนระดับสูง ที่สามารถตอบความต้องการของ

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องต่อความต้องการของการพัฒนาพ้ืนที่ EEC  
KR1.1.2 แรงงานมีทักษะระดับสูง ตรงกับความต้องการเพ่ือการพัฒนา EEC โดยการจัดหาและพัฒนาบุคลากร

รองรับ 10 อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC ให้ได้ 188,000 คน  

 

 
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565)  

OKR 
O1.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต 
KR1.3.1 มีระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับ ที่ทำให้บุคลากรของประเทศไทยมีชุดความรู้

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทีส่ามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
รูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน (disruption)  

KR1.3.2 ระบบการเรียนรู้ การเสริมทักษะใหม่ และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าถึงได้สำหรับ
ทุกคน ที่ถูกนำไปใช้อย่างทั่วไปและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  

โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ 

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
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OKR 
KR1.3.3 มีพ้ืนที่และนิเวศการเรียนรู้ทีไ่ด้มาตรฐาน เข้าถึงได้ และถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน เพ่ือเสริมการมีทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทักษะ
ด้านวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม หรือวิทยาการที่สำคัญต่างๆ เช่น การสร้างโรงประลองต้นแบบ
ทางวิศวกรรม (Fabrication Lab for STEM) พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้ ทุกเมือง  

 

 
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565)  

OKR 
O1.4 พัฒนากำลังคนที่สามารถสร้าง พัฒนาเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์  และทำงานโดยใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

KR1.4.1 เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร ์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้งานพ้ืนฐานได้ จำนวน 200,000 คน  

KR1.4.2 บุคลากรที่มีทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ หรือการพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ จำนวน 200,000 คน  

KR1.4.3 ผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการด้วยเทคโนโลยี AI จำนวน 5,000 ราย  

KR1.4.4 นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ และนักออกแบบพัฒนาขั้นแนวหน้า 
เพ่ิมข้ึนจำนวน 100 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 
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(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565)  

OKR 
O1.5a พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันแนวหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกใน

การทำวิจัยและนวัตกรรม 
KR1.5a.1 มีระบบบริหารจัดการการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตผล

งานวิจัยที่นำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้เพ่ิมขึ้นทุกปี 
KR1.5a.2 โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยพื้นฐานของประเทศและการวิจัยขั้นแนวหน้าที่เพียงพอทีม่ีกระบวนการ

ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ  

O1.5b พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย สร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโจทย์ท้าทายในอนาคต 

KR1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่สร้างความ
เข้าใจและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่สำคัญที่ประเทศต้องมีในอนาคต 
อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 

KR1.5b.2 จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier 
Journals) ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี และติดอันดับ 1 
ของ ASEAN ภายใน 2570  

KR1.5b.3 ผลงานวิจัยที่เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ (New Discovery) การทำสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก (First in 
Class) หรือการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in Class) อย่างน้อย 3 เรื่อง 

KR1.5b.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research value chain เกดิโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่ม
วิจัยสำคัญของโลกหรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนสำคัญของโลก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

KR1.5b.5 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech) ที่มีการพัฒนาเทคนิคทางด้านวิศวกรรมหรือต้นแบบ 
(Prototype) ที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้า อย่างน้อย 10 บริษัท 

KR1.5b.6 มีระบบที่เก็บหรือเชื่อมโยงวิทยาการหรือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผู้ถือครองงานความรู้ในปัจจุบันที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนมีการวิเคราะห์วิทยาการสำคัญท่ีประเทศต้อง
มีในอนาคต  

 
 
 
 
 
 

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
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(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565)  

OKR 
O1.6 โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยในสเกลใหญ่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ

ความม่ันคงของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
KR1.6.1 จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier 

Journals) อย่างน้อย 20 ฉบับ ต่อปี 
KR1.6.2 จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร หรือถูกนำไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพ่ิมข้ึนอย่าง

น้อยร้อยละ 10 ต่อปี  
KR1.6.3 มูลค่าการลงทุนของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มเป็น 2 เท่า ภายใน 5 ปี 
KR1.6.4 เทคโนโลยีต้นแบบหรือนวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐาน อย่างน้อย 5 ต้นแบบต่อ

อุตสาหกรรมนั้น 

KR1.6.5 โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการทดสอบในระดับอุตสาหกรรม (Pilot Plant) ที่ภาคเอกชนร่วมลงทุน 
จำนวน 5 แห่ง 

 
 
 

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีสำคัญ 
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แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยท์้าทายของสังคม 

(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2570)  
OKR 

O2 คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า และสามารถจัดการ
ปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญทางสังคมของประเทศได้อย่างเหมาะสม ด้วยองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
วิจัยและนวัตกรรม 

KR2.1 ประชาชนในประเทศไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่  
- มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีทำให้ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมและน้ำแล้งลดลงร้อยละ 50  
- มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ  
- มีจำนวนวันที่ปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานลดลง   
- ลดปริมาณขยะลงร้อยละ 20  

KR2.2 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) เพ่ิมสูงขึ้น และติดอันดับ 1 ใน 3 ของ ASEAN 

KR2.3 การแก้ปัญหาภาระโรคที่เป็นปัญหา 1 ใน 3 ของประเทศ 

KR2.4 มูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น  

KR2.5 ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีและพ่ึงพาตัวเองได้ 
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(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
KR2.7.1 ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อปี ลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อปี และเพ่ิมอัตราการนำขยะ

จากทุกกระบวนการกลับมาใช้ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
KR2.7.2 จำนวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ลดลง  
KR2.7.3 ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลงร้อยละ 50 
KR2.7.4 ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น 
KR2.7.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ โดยเพิ่ม 
 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 30 ในปี 2579 และลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 

ในปี 2579 เทียบกับปี 2553 
KR2.7.6 อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่ป่าไม้และระบบนิเวศชายฝั่งลดลงร้อยละ 

50 จากปีฐาน 2557 

 

 
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O2.8 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้าง

กลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย 
KR2.8.1 ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีและพ่ึงพาตัวเองได้ และลดอุบัติการณ์การเกิดโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) และโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซเมอร์ 
และพาร์กินสัน 

KR2.8.2 มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สะท้อนคุณค่าผู้สูงอายุเพื่อดึงศักยภาพ และพัฒนาสวัสดิภาพของ
ผู้สูงอายุที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย จำนวน 5 เรื่อง 

KR2.8.3 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จำนวนอย่างน้อย 15 เรื่อง/ปี ครอบคลุม
ผู้สูงอายุและคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

KR2.8.4 นวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ มีแรง
ยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social cohesion) และผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
จำนวน 100 ผลงาน 

KR2.8.5 นวัตกรรมเมืองที่ใช้หลักการ Universal Design ที่มีการออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ คนพิการ 
และประชากรทุกช่วงวัย อย่างน้อย 30 เมืองตามภูมิภาค 

โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย 
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(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O2.9 สร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลัง

เพื่อสร้างความม่ันคงทางสังคม 
KR2.9.1 นโยบายหรือมาตรการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  
 ที่ได้จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น จำนวน 5 นโยบายหรือมาตรการ 
KR2.9.2 จำนวนข้อพิพาทของประเทศลดลงร้อยละ 5  
KR2.9.3 สัดส่วนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
KR2.9.4 อัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

 
 

โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 
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แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2570)  
OKR 

O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน 30 อันดับแรก 
KR3.2 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของไทย วัดจากดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก (Global 

Innovation Index) อยู่ใน 30 อันดับแรก 

KR3.3 สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกจาก 10:90 เป็น 30:70 

KR3.4 การเติบโตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม ่(New S-Curves) เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี   

KR3.5 จำนวนวิสาหกิจทีล่งทุนด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม อย่างน้อย 100 ล้านบาทต่อปี เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
10 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมดที่ลงทุนด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม   
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(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
KR3.10a.1 การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 

ต่อปี 
KR3.10a.2 จำนวนผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม S-Curves ที่ลงทุนพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี  

KR3.10a.3 การขาดดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (Technology balance of payment) ลดลง 100,000 
ล้านบาท  

O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 
Economy) 

KR3.10b.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ  

KR3.10b.2 การจ้างงานแรงงานที่ใช้ความรู้และทักษะ (Knowledge Worker) ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000,000 ตำแหน่ง  

KR3.10b.3 วิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG เพ่ิมข้ึน 10,000 ราย 

KR3.10b.4 ปริมาณขยะลดลง 16.5 ล้านตันต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
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(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O3.11a พัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 
KR3.11a.1 วิสาหกิจเริ่มต้นที่จัดตั้งใหม่และอยู่รอดเกิน 3 ปี จำนวน 1,000 ราย 
KR3.11a.2 วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 1 ราย 
O3.11b พัฒนาและเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/

อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) 

KR3.11b.1 ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมือง
นวัตกรรมอาหาร มีจำนวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

KR3.11b.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/
อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐ ให้เอื้อ
ต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้ประกอบการ 

KR3.11c.1 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบาย อยู่ในอันดับที่ 15  

KR3.11c.2 สินค้าหรือบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยได้รับการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐเพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 ต่อปี  

โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ
พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 
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(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O3.12a ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของอาเซียน 
KR3.12a.1 ประเทศไทยมีความสามารถทางการวัดและวิเคราะห์สูงที่สุด 1 ใน 5 ของเอเชีย และมี

อุตสาหกรรมบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 
KR3.12a.2 บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก 

O3.12b สินค้าและบริการสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานในประเทศ
สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 

KR3.12b.1 เครื่องหมายคุณภาพของไทยได้รับการยอมรับในคุณค่าและคุณภาพทัดเทียมเครื่องหมาย
คุณภาพสินค้าของ EU และญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้าวัฒนธรรม 

KR3.12b.2 การส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าวัฒนธรรมที่ได้รับตราเครื่องหมายคุณภาพของไทยเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 

โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 
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แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2570)  
OKR 

O4 กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม 
KR4.1 ตำบลร้อยละ 50 ของประเทศเข้าสู่กระบวนการนำเอาความรู้และนวัตกรรมไปใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิต 
KR4.2 คนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ 40 ล่างมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี  

KR4.3 จำนวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index: IDI จัดทำโดย World Economic 
Forum (WEF)) ของไทย ถูกจัดอันดับอยู่ใน 10 อันดับแรก ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 

KR4.5 ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ลดลง โดยความแตกต่างระหว่างสัดส่วนกลุ่มประชากรที่มีรายได้
ต่อหัวมากที่สุด 20% บนกับ 20% ล่างของจังหวัด ไม่เกิน 3 เท่า  
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(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O4.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน เพ่ือยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ปีละ 1,000 นวัตกรรม  
KR4.13.2 จำนวน smart Community /ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและ

จัดการตนเอง เพิ่มขึ้น 3,000 ชุมชน ภายในปี 2565  
KR4.13.3 มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  

 

 
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O4.14 ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างย่ังยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร 

การศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม 
KR4.14.1 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจนที่มีความแม่นยำ เพ่ือให้การจัดสรร

สวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
KR4.14.2 คนจนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็น 

knowledge worker หรือ smart farmer มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

 

 
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O4.15 พัฒนาเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและ

เชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท 
KR4.15.1 เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart City ในภูมิภาค 30 เมือง โดยมีแผนการสร้างงานในเขต

เมืองหลักและเมืองโดยรอบ และมีกลุ่ม 10 เมืองเด่น  
KR4.15.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมืองศูนย์กลาง และเมืองโดยรอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
KR4.15.3 กลไกพัฒนาพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นใน

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
KR4.15.4 รูปธรรมความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในด้านเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม 
 

โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ 

โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
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Roadmap ของการปรับปรุงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

 

เดือน พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 
กิจกรรม/ สัปดาห์ 1 2 3 4 1-4 1-4 1-4 1-4 

1. ประกาศ Framework 
OKR เพ่ือเป็นแนวทางและ
ปรับปรุง 

        

2. จัดประชุมร่วมกับหน่วย
บริหารจัดการทุนและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

        

3. สรุป OKR สำหรับปี 
2563-2564 

        

4. พัฒนา Baseline OKR         
 

 

 

 


