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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วย
เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มี
ความสามารถในการแข่งขนัและ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
พร้อมสู่อนาคต 
 

O1F3: ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับการผลิตและการส่งออก 
Functional Ingredients, 
Functional Food, Novel Food 
ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และ
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลติและ
ส่งออกช้ันนำของโลก โดยการใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรในพ้ืนท่ีด้วย
เกษตรอินทรีย์ (จำนวน
โครงการวิจัย) 
2. ส่งเสรมิสนับสนุน
มาตรฐานสินค้าทาง
การเกษตร GAP (จำนวน
โครงการวิจัย) 

KR2F3: มูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลิตภณัฑ์ Functional 
Ingredients, Functional 
Food และ Novel Food จาก
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร (สูง
เป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 
ภายในปี 2570) 

1 2 3 4 5 

O1F4: ไทยเป็นประเทศช้ันนำใน
การผลิตและส่งออกอาหารและ
ผลไม้ไทยคุณภาพสูง และเกิดมูลคา่
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้นพร้อมท้ังเพิ่ม
จำนวนประเทศท่ีสั่งซื้อ โดยการใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
พัฒนาการแปรรูปและ
ยืดอายุการเก็บรักษา
อาหารและผลไม้ไทยให้
ได้มาตรฐาน GMP 
(จำนวนโครงการวิจยั) 

KR1F4: รายได้จากการส่งออก
อาหารและผลไม้ไทยคณุค่าสูง 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ต่อป)ี 

1 2 3 4 5 

O1F5: นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงทีม่า
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มาเยือน
ซ้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคญั โดย
การใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
O2F5: รายไดจ้ากการท่องเที่ยวบน
ฐานเศรษฐกิจ BCG เพิ่มสูงขึ้นอย่าง 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(health tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และเชิงวัฒนธรรม 
(creative and cultural 
tourism) และการ 

KR2F5: มูลค่าเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health 
tourism) การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม 
(creative and cultural 
tourism) และการท่องเที่ยว
คาร์บอนต่ำ (low carbon  

2 2 2 2 2 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

 มีนัยสำคญั โดยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ 
(low carbon tourism) 
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
และเพิ่มมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจ 
(จำนวนโครงการวิจยั) 

tourism) ที่ใช้ผลงาน วิจัย องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (เพิม่ขึ้นร้อยละ 15 
ภายในปี 2570) 

     

1. ส่งเสรมิสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้เกิดกลุ่ม
กิจการเพื่อสังคมหรือ
วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) 
(จำนวนกลุ่มกิจการฯ)   

 

KR3F5: ร้อยละของจังหวัดเมือง
รองที่มีรายได้ของพื้นที่เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (health tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเชิง
วัฒนธรรม (creative and 
cultural tourism) และการ
ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (low 
carbon tourism) ที่ใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม     
(ร้อยละ 100 ภายในปี 2570) 
KR4F5: ร้อยละของ
ผู้ประกอบการกลุม่เป้าหมายที่มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (health tourism)  

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

   การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
เชิงวัฒนธรรม (creative and 
cultural tourism) และการ
ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (low 
carbon tourism) ที่ใช้ผลงาน 
วิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ร้อยละ 100 ภายใน
ปี 2570) 

     

O1P2: ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและส่งออกช้ันนำของโลก
ด้าน Functional Ingredients,  
Functional Food, Novel Food 
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจาก
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรตดิอันดบั 
1 ใน 10 ของโลก โดยการใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  
O2P2: ประเทศไทยเป็นผู้นำของ
โลกในการผลติและส่งออกอาหาร
และผลไม้ไทยมูลค่าสูง โดยมีมลูคา่
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและจำนวน
ประเทศท่ีสั่งซื้อมากข้ึน โดยการใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี  

1.ส่งเสรมิสนับสนุนการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑจ์าก
พืชและสัตวเ์ศรษฐกิจ 
และเกษตรแปรรูปหรือ
อาหารแปรรูปของ
ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูป
หรืออาหารแปรรูป  
(จำนวนโครงการวิจยั) 

KR4P2: สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปมลูค่าสูงหรือ
อาหารแปรรูปมลูค่าสูงต่อมูลคา่
รวมของผลติภณัฑ์เกษตรแปรรูป
หรืออาหารแปรรูป (เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 ภายในปี 2570) 
KR5P2: มูลค่าเศรษฐกิจของ
ผลิตภณัฑ์จากพืชและสัตว์
เศรษฐกิจหลักท่ีเป็นความมั่นคง
ด้านอาหาร หรือการส่งออกหลัก
ของประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
ภายในปี 2570) 

2 2 2 2 2 

2. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์การเกษตรหรือ
อาหารแปรรูปจากพืช
และสตัว์เศรษฐกิจของ
ไทยและประเทศคู่ค้า 
(จำนวนผลติภณัฑ์ที่ได้รับ 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

 และนวัตกรรม 
O3P2: มูลค่าเศรษฐกิจของ
ผลิตภณัฑ์จากพืชและสัตวเ์ศรษฐกิจ
หลักของประเทศท่ีเป็นความมั่นคง
ด้านอาหาร หรือการส่งออกหลัก
ของประเทศ เพิ่มขึ้น 

รองมาตรฐาน)       

O1P4: ประเทศไทยสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ที่เติบโตขึ้น
จากการใช้นวัตกรรมการผลิตที่
สะอาด ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มการ
หมุนเวียนวัสดุและมีจำนวนรูปแบบ
ธุรกิจใหม่จากการเปลี่ยนของเสียใหม้ี
มูลค่าสูง (waste to wealth) 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
O2P4: มูลค่าอุตสาหกรรมของพลังงาน 
วัสดุและเคมีชวีภาพ รวมถึงผลิตภณัฑ์
ฐานชีวภาพ ที่ถกูพัฒนาต่อยอดจาก
งานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญ โดยการใช้ผลงานวิจัย     
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. สง่เสรมิสนับสนุนการ
นำวัสดุเหลือท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมา
ใช้เป็นพลังงานทดแทน
หรือสรา้งผลติภณัฑ์ใหม่ 
(จำนวนโครงการวิจยั) 

KR1P4: มูลค่าเพิ่มจากการนำ
ขยะหรือของเสยีจาก
ภาคอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน หรือ
นำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (เป็น
ส่วนหน่ึงของมูลค่าจาก
เศรษฐกิจหมุนเวียน) 

1 1 1 1 1 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
ใช้พลังงานสะอาดและ
พลังงานทางเลือกในการ
เปลี่ยนผลติผลทางการ
เกษตรหรือของเหลือท้ิง
ในกระบวนการผลิตหรือ
การบริโภค 
(จำนวนโครงการวิจยั) 

KR3P4: มูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลิตภณัฑ์ฐานชีวภาพท่ีใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
เปลี่ยนผลติผลทางการเกษตร
หรือของเหลือท้ิงในกระบวนการ
ผลิตหรือการบริโภค (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ในป ี2570 เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2565) 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

 O1P5: ประเทศไทยสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั ปัญญาประดิษฐ ์
อิเล็กทรอนิคอัจฉรยิะ รวมทั้ง
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่มี
ศักยภาพในระดับสากล และตอบ
โจทย์ความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพ การเกษตร
และอาหาร ยานยนตไ์ฟฟ้าและยาน
ยนต์อัตโนมัติ รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ภาครัฐ และยกระดับภาคการศึกษา
ไทย โดยการใช้ผลงานวิจยั องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั 
ปัญญาประดิษฐ์ 
อิเล็กทรอนิคอัจฉรยิะ 
รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ  
(จำนวนโครงการวิจยั) 

KR1P5: มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทลั 
ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิค
อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ทีพ่ัฒนาขึ้นเอง
หรือมีการต่อยอดขึ้น
ภายในประเทศ (เพิ่มขึ้นจำนวน 
50,000 ล้านบาท ภายในปี 
2570) 

1 1 1 1 1 

O1P6: ประเทศไทยมีระบบโลจิ
สติกส์และระบบรางที่ทันสมัย 
รวมทั้งมีอุตสาหกรรมการผลติที่
เกี่ยวข้องรองรับการขยายตัวของ
ระบบดังกลา่ว โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่พัฒนาและต่อยอด 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และ 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
วิจัยเตรยีมพร้อม
กำลังคนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของระบบโลจิ
สติกส์และระบบราง 
(จำนวนโครงการวิจยั) 

KR1P6: ดัชนีช้ีวัดขีด
ความสามารถโลจสิติกส์ 
(Logistics Performance 
Index: LPI) ของประเทศไทยตดิ 
1 ใน 2 ของอาเซียนและมีคแนน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกป ี 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

 เชื่อมต่อกับเครือข่ายระดับภูมภิาค 
โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนการ
วิจัยเตรยีมพร้อม
กำลังคนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของระบบ      
โลจสิติกส์และระบบราง 
(จำนวนโครงการวิจยั) 

KR4P6: จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการวิจัย พัฒนาและ
ผลิตด้านโลจสิติกสแ์ละระบบ
ราง ในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจำนวน 
1,000 คน ภายในปี 2570) 
(เพิ่มขึ้นจำนวน 500 คน ภายใน
ปี 2570) 

1 1 1 1 1 

O1P7: ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติราย
ใหญ่ที่สุดของอาเซียนด้าน
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบ
แบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคญั 
ตลอดจนเทคโนโลยีเกีย่วเนื่องที่
ก้าวหน้าและล้ำยุคสู่อนาคต รองรบั
การขยายตัวด้านการคมนาคมขนส่ง
ของอาเซียนและพึ่งตนเองได้ โดย
การใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
O2P7: สร้างโอกาสของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs 
ของไทยในเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง  

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยการพัฒนาแบตเตอรี่
และช้ินส่วนสำคัญในการ
ผลิตอตุสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า 
(จำนวนโครงการวิจยั) 

KR4P7: จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการวิจัย พัฒนาและ
ผลิตด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกีย่วเนื่อง 
ในสถาบัน อุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจำนวน 500 
คน ภายในปี 2570) 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

 เช่น System Integration, 
Sharing Economy, 
Autonomous and Connected 
Vehicles และ Charging 
Infrastructure จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ โดย
การใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

       

 


