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๑. กระบวนการจัดท าแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)  
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ก าหนดรูปแบบโปรแกรมออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ แผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
และแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยกระบวนการจัดท าแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม ภายใต้งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัยและ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีรายละเอียดและก าหนดการด าเนินการ ดังนี้  
 
ช่วงเวลาจัดท า 
Spearhead  

รายละเอียดกิจกรรม 

๘ กันยายน ๒๕๖๐  ช้ีแจงรายละเอียดการจัดท าแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
ในงานประชุมเ ชิงปฏิบั ติการแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โดย วช. 
และ สวทน. เป็นเจ้าภาพแผนงานฯ)  

๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  หน่วยงานน าส่งข้อเสนอแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
เบ้ืองต้นมายัง วช.  

๑ ๘ – ๒ ๐  กั น ย า ย น 
๒๕๖๐  

กล่ันกรองเพื่อคัดเลือกโปรแกรมท่ีมีศักยภาพ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  ประกาศผลการคัดเลือกแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
รอบท่ี ๑ และจัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานท่ี
ได้รับการคัดเลือก 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานน าส่งข้อเสนอแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
ฉบับสมบูรณ์แก่ วช.  

๒ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ กล่ันกรองเพื่อคัดเลือกโปรแกรมท่ีมีศักยภาพ และหน่วยงานบริหารจัดการและ
ส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit: ODU) 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  ประกาศผลการกล่ันกรองโปรแกรม Spearhead 
๑๕ กันยายน –  
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  

หน่วยงานส่งข้อมูลในระบบ NRMS 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการบูรณาการงบประมาณฯ เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณ 
หมายเหตุ: เวลาการด าเนินงานของปฏิทินส านักงบประมาณและระบบ NRMS อาจมีเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อช่วงเวลาการจัดท าแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ท้ังนี้ วช. จะแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบหากมีการเปล่ียนแปลง 
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๒. คุณสมบัติแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม 
 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คือ โปรแกรม/โครงการวิจัย เพื่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ ซึ่ง ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย โดยก าหนดเป็น 
แผนบูรณาการการวิจัยท่ีมีความท้าทาย มีการบริหารจัดการชุดโครงการท่ีดี และมีเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาท่ียากต่อการแก้ปัญหาเนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จากใดฝ่ายหนึ่งโดยล าพัง ซึ่งการ
แก้ปัญหานั้น จะต้องร่วมแรงร่วมใจท า หรือการก าหนดออกมาเป็นนโยบายการบริหารประเทศ รวมท้ังมีการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ก าหนดประเด็นแผนงานยุทธศาสตร์
ในระยะแรกตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) (รายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนท่ี ๔ ประเด็นการจัดท าแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม) 

 

ลักษณะส าคัญของแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมเป็นโปรแกรมส าคัญเร่งด่วน  

สร้างผลกระทบทางสังคมสูง ช่วยแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ โดยค านึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ หรือเป็นแนวนโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
 เป็นการวิจัยแบบสหสาขา หรือการวิจัยแบบเครือข่ายการวิจัยท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกัน   
 ผลงานวิจัยมีเป้าหมายและผลกระทบท่ีชัดเจน มีกลไกการ มาตรการ แรงผลักดัน แรงจูงใจ 

ท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ หรือสร้างความ
มั่นคงในด้านต่างๆ ให้กับประเทศ  

 มีหน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมการผลักดันให้เกิดการไปใช้ประโยชน์ ท้ังทาง 
ด้านนโยบายการบริหารประเทศ บริหารองค์กร และสังคม ชุมชน 

 แผนงานท่ีสามารถสร้างความมั่นคงของสังคมชุมชน หรือการส่งเสริมพัฒนาชุมชนเพื่อให้
สามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/สุขภาพ/การศึกษา 

 เมื่อส้ินสุดแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) จะต้องเกิดผลงานท่ีได้รับการ
ยอมรับและถูกน าไปขับเคล่ือนให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 

 มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมต้ังแต่การก าหนดโจทย์วิจัย การร่วมวิจัย รวมถึงการผลักดันให้
เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ลักษณะแผนบูรณาการ  
- เป็นแผนบูรณาการท่ีโปรแกรมท่ีเสนอขอรับงบประมาณ มีเป้าหมายชัดเจนมีแนวทางการ

ขับเคล่ือนเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ วิชาการ สังคม เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง หรือการก าหนด
เป็นนโยบาย 

- โปรแกรมท่ีเสนอขอรับงบประมาณต้องมีความเช่ือมโยงกันท้ังชุดโครงการ มีการบูรณาการ
งานวิจัยแบบสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงและ
สามารถตอบตัวช้ีวัดและเป้าหมายเดียวกัน โดยมีต้ังแต่ ๓ โครงการขึ้นไปท่ีสามารถด าเนินงานการวิจัยและ
สามารถน าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ในปีท่ี ๑  

- กรณีขอเป็นโปรแกรมต่อเนื่องต้องแสดงรายละเอียดงบประมาณ และตัวช้ีวัด รายปีท่ีชัดเจน 
และ สามารถขอต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๓ ปี (ไม่เกิน ปี ๒๕๖๔) มูลค่าโปรแกรมระหว่าง ๕๐ - ๓๐๐ ล้านบาทตลอด
ท้ังแผนงานบูรณการ 



๕ 

 

๓.  ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ท่ี ๒) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี เน้นไปท่ีประเด็นส าคัญทางสังคม หมายรวมถึง สังคม 
คุณภาพชีวิต การแพทย์และสาธารณสุข ความมั่นคงในมิติต่าง  ๆ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของประเทศท่ีต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน การพัฒนาทางสังคมรายสาขา 
จะมุ่งเน้นประเด็นส าคัญ อาทิ สังคมสูงอายุ คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การแพทย์
และสาธารณสุข การพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัดและภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์
ที่ดินและผังเมือง และการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่สังคมโลก การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม 
ท้ังด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของสังคมไทย  
ให้พร้อมรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ และส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑ สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑) ศักยภาพ และโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยให้มีบทบาททางสังคมด ารงชีวิต 

อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี การเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี การมีเงินออมและมีทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อ
จะบริหารเงินออมอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัย การสร้างบริการดูแลผู้สูงวัยครบวงจร เช่น บริการ
บ้านพักคนชรา ท้ังด้านความยั่งยืนของธุรกิจ การวางระบบการเงินของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม การปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การขยาย
อายุเกษียณของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ กองทุนการออมแห่งชาติ การส่งเสริมการออมและการประกอบ
อาชีพของผู้สูงอายุ การมีหลักประกันรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน รวมท้ังหลักประกันหลังเกษียณจากการท างาน 
การจ้างงานผู้สูงอายุจากภาคเอกชนและภาครัฐ การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของผู้สูงอายุ การศึกษา
ส าหรับสังคมสูงวัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้านคุณธรรมและตระหนักรู้หน้าท่ีพลเมือง การพัฒนา 
ด้านพฤติกรรมของคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมและจริยธรรม การเปรียบเทียบความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถี
ชีวิตของคนต่างวัยต่างประสบการณ์ การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของคนทุกช่วงวัย 

๒) เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อศึกษาผลกระทบทางบวกและลบของการเล่ือนไหลทาง

วัฒนธรรม การมีระบบเตือนภัยด้านโรคติดต่อ มลภาวะ และยาเสพติด การสร้างโอกาสและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาหรือยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างระบบและกลไกในการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๓) ความม่ันคงของประเทศ  
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาไปสู่การผลิต

เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตนเอง (Home-grown Technology)  
องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง ๆ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคง การรักษาความปลอดภัยทางทะเล (Maritime 



๖ 

 

security) เทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่าง ๆ และ
นวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติ การสร้างระบบอัจฉริยะในการ
เฝ้าระวังโดยไม่ก้าวก่ายและยังเคารพความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ  

การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการตอบโต้ในสงครามไซเบอร์ (Cyber warfare) 
กฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามข้าม
พรมแดนท่ีไม่ใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยาเสพติดแนวพรมแดน การเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงของ
การเมืองระหว่างประเทศท่ีส าคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ การย้ายถิ่นฐาน
ของประชากร บริบทการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อื่น ๆ)  การรักษาความปลอดภัยทาง
ทะเล (Maritime security) เทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะต่าง ๆ และนวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต 
การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการตอบโต้ในสงครามไซเบอร์ (Cyber warfare) การจัดท าและปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคาม 
ข้ามพรมแดนท่ีไม่ใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยาเสพติดแนวพรมแดน การเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลง
ของการเมืองระหว่างประเทศท่ีส าคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ  

๔) รัฐบาล ๔.๐  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อปรับกลไกการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนิน

กิจกรรมทางสังคมและสังคมในยุคดิจิทัล การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ E-Government การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารด้านการคลัง ด้านนโยบายภาษี  
การยกเว้นและลดหย่อนภาษีของรัฐบาล การใช้สิทธิในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมายการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน การพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายท่ีล้าสมัย การบริหารจัดการและ
การตรวจสอบติดตามหน่วยงานด้านการสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ  

๕) ความม่ันคงของมนุษย์  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมความมั่นคงภายในประเทศ เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์

ท่ีจ าเป็น เพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีป้อ งกัน
ประเทศของตนเอง (Home-grown technology) องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง ๆ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคง 
เทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่าง ๆ และนวัตกรรม
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ และการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงของการเมืองระหว่าง
ประเทศท่ีส าคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ และความมั่นคงข้ามพรมแดน การรักษาความ
ปลอดภัยทางทะเล (Maritime security) การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการตอบโต้ในสงครามไซเบอร์ 
(Cyber warfare) การป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามข้ามพรมแดนท่ีไม่ใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยา
เสพติดแนวพรมแดน การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาแรงงานข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้าส่ิงของผิดกฎหมาย 
การค้ามนุษย์ โรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีชายแดน  



๗ 

 

๖) การลดความเหลื่อมล้ า  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ า ด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะ

ทางสังคมท่ีแตกต่างกัน และความยากจน การจัดการท่ีดิน การพัฒนาระบบสังคมฐานราก การเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น สวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้ า สิทธิการ
เข้าถึงบริการสาธารณะ การลงทุน การออม การประกอบอาชีพ การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม เช่น 
การพัฒนากฎหมายเพื่อบริหารจัดการความเหล่ือมล้ าทางสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมกับความยุติธรรมทางสังคม การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การก าหนดโทษท่ีมีความเหมาะสมกับการกระท าผิดท้ังทางอาญา แพ่ง ปกครอง และมาตรการ
จูงใจ ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานและบังคับใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม การ ส่งเสริมให้
กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐาน น่าเช่ือถือ มีการบังคับใช้ท่ีเสมอภาครวมถึงการมีส่วนร่วมของยุติธรรมชุมชน 
และเครือข่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง บทบาทของกองทุนหมุนเวียนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนท่ีเกี่ยวกับความเป็น
ธรรมทางสังคม เงินช่วยเหลือเด็กยากจน/ผู้สูงอายุ/คนพิการ การแสวงหาทางเลือกทางนโยบายเพื่อยกระดับ
สถานะและคุณภาพชีวิต ยกระดับสิทธิและโอกาส รวมท้ังการลดกระบวนการท่ีท าให้เกิดเป็นคนชายขอบ  
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อขับเคล่ือนชุมชนด้อยโอกาส การเข้าถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลระดับชาติ เพื่อการวางแผนลดความเหล่ือมล้ าในระยะยาว จัดท าฐานข้อมูลรายบุคคล
ทุกช่วงวัยท้ังด้านสาธารณสุข สังคมภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษาฐานข้อมูลทรัพย์สินครัวเรือน การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเสมอภาคของชุมชนสังคมในบริบทด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 
การลดความเหล่ือมล้ าระดับครัวเรือนและความเหล่ือมล้ าข้ามรุ่น  

๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑) คนไทย ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะชีวิต ความรู้

ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมและ
ปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีวินัย จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม พิทักษ์
ผลประโยชน์สาธารณะ และมีความมุ่งมั่นสู่การสร้างความส าเร็จในชีวิต มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ือสังคม (Social media) และใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติเพื่อสอดรับกับ 
การเข้าสู่ยุคดิจิทัล การสร้างนวัตกรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ีสามารถอยู่อย่างมีศักด์ิศรีบนเวทีสากล 
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การสร้างระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจอธิปไตย การส่งเสริมและสร้างกลไกการรับรู้
กฎหมายของประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมท่ีเคารพกติกา (Culture of lawfulness)  

๒) เยาวชน ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เยาวชนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ด้านการแก้ปัญหา ด้านการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
ด้านความร่วมมือ ด้านการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ด้านการส่ือสารและรู้เท่าทันส่ือ ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านอาชีพและด้านการเรียนรู้ การมีความเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างหรือส่งเสริมความรู้และทักษะ
ความเป็นพลเมืองและค่านิยมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของสังคมพอเพียง การพัฒนานวัตกรรม และการ 



๘ 

 

บูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน วิจัยเชิงนโยบายเพื่อจัดท ามาตรการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับใช้
กระบวนการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ ท้ังในสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และแหล่งการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนอื่น ๆ รวมถึงการขยายผลในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคน
ด้านจิตพฤติกรรม ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทุกช่วงวัย 

๓) เกษตรกร ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยี การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร 
เพื่อการเกษตร การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อคาดการณ์การเปล่ียนแปลงทิศทางของตลาดท่ีทันเหตุการณ์ และการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตร การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบรองรับ
สังคมเกษตรสูงอายุ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง สารสนเทศเพื่อการเกษตร  

๔) แรงงาน ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบการ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก  
การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กร
ต่างประเทศในการพัฒนาแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสร้างมาตรฐานทดสอบและสร้างระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ การส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน การสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ
สถานประกอบกิจการท่ีมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย การพัฒนาแรงงานให้มีความ
พร้อมในการใช้เทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อการผลิตและบริการ รวมท้ังการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  

๕) การศึกษาไทย ๔.๐ 
ด้านนโยบาย มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อหารูปแบบท่ีมีธรรมาภิบาล ( Good 

governance) ของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีจะผลิตคนตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาประสิทธิภาพสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน การเงินและงบประมาณทางการศึกษาของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และผลกระทบ ของนโยบายทางการศึกษาในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา 
การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าศึกษาระดับอาชีวะมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ
การศึกษา และระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
ทางการศึกษา โดยยึดสถานศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญ การศึกษาปัญหา อุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศทุกระดับ การศึกษาพฤติกรรมกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและความยั่งยืนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.)  

ด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  มุ่ ง เน้นก ารวิ จัยและนวัตกรรม  ให้มี 
แนวปฏิบัติและมาตรการจูงใจในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเสมอภาคด้านคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ และเยาวชนชายขอบ  
การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่ีตอบสนองความต้องการเด็ก เยาวชน และพ่อแม่ท่ีมาจากหลากหลาย



๙ 

 

กลุ่ม การเปรียบเทียบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ในด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน
ในทุกเสาหลัก ค่านิยมพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในอาชีวศึกษา การสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายตอบสนองต่อสังคมประชาคมอาเซียนและประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ตอบสนองการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศตามช่วงวัยกลุ่มผู้เรียน 
ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และกลุ่มเยาวชนอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา  

ด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท้องถิ่น
และสังคมเมืองให้มีการเข้าถึงทางการศึกษาท่ีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชิงพื้นท่ี (ภูมิภาค 
เขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้น ท่ีพิ เศษ) การประเมินผลการศึกษา  
หาวิธีการรูปแบบใหม่ เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนในระดับมัธยมเพื่อการเข้าศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา การศึกษาผลกระทบการสอบวัดความรู้ระดับชาติ การประเมินผลการเรียนรู้ระดับต่าง ๆ 
กับการจัดการเรียนการสอน  

ด้านคุณภาพครู มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาลักษณะเชิงพื้นท่ี ผลกระทบจากกระบวนการ
เล่ือนวิทยฐานะ การเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย ฯลฯ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

ด้านพัฒนาหรือสร้างระบบ/เครื่องมือ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และส่ือการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสม ได้มาตรฐานทุกช่วงวัย และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานท่ี การพัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้  ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน การสร้างนวัตกรรม 
เพื่อการท างานข้ามวัฒนธรรมภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและตรงตามความต้องการของประเทศ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้  

ด้ านพัฒนาหรื อสร้ าง ศั กยภาพคน มุ่ ง เน้ นการวิ จั ยและนวั ตกรรม  เพื่ อพัฒนา 
คนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
การท่ีสร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และ
ความมุ่งมั่นสู่การสร้างความส าเร็จในชีวิต การครองตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และการมีสุนทรียภาพ 
ในศิลปะต่าง ๆ  การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างหรือพัฒนาแรงงานให้เป็นผู้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตของทุกกลุ่ม ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กลุ่มผู้เรียนในระบบ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ท่ีออกกลางคัน และออกจาก
ระบบการศึกษาภาคบังคับเป็นต้น การพัฒนาก าลังคนสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 

๓ สุขภาพและคุณภาพชีวิต 

๑) ระบบบริการสุขภาพ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบบริการสุขภาพให้รวดเร็ว  

ไร้รอยต่อ มีความหลากหลาย ครอบคลุมท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสร้างเสริมระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิท่ีเอื้อต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีจ าเป็น การสร้างความตระหนักและความรอบรู้ในสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย การลดปัจจัยพฤติกรรมเส่ียง  การบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ  
ในระบบสุขภาพเพื่อให้เช่ือมโยงกันและเกิดเอกภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  



๑๐ 

 

การพัฒนาบุคลากรในระบบบริการสุขภาพให้มีบทบาทวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ สุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองได้เป็น
หลัก การจัดระบบหรือการจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่าง ๆ การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพครอบคลุมการเตรียมความพร้อมของระบบบริการเพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical hub) การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการส าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic care) การใช้
ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ
บริการสุขภาพ การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล การพัฒนา  
การดูแลสุขภาพที่บ้าน 

๒) ระบบการดูแลและรักษาโรค 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 

รวมท้ังคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรค การแพทย์แบบแม่นย า และการวินิจฉัยและ
รักษาในระดับโมเลกุล ครอบคลุมกลุ่มโรคไม่ติดเช้ือ โรคติดเช้ือ ท้ังท่ีเป็นโรคเรื้อรัง โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดจากการรักษาในระบบการดูแลรักษาท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมท้ังการศึกษาติดตามระยะ
ยาว (Long-term cohort study) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคท่ีส าคัญ การวิจัยเพื่อน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ทางด้านสุขภาพและการแพทย์สาธารณสุขมาใช้   

๓) การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ รวมถึงการลดปัจจัย

เส่ียงต่อโรคและภัยสุขภาพ โดยเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องผ่าน งานวิจัย 
สหสาขา รวมถึงชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ภูมิปัญญาเดิมของไทย 
การแพทย์แผนไทย (การแพทย์พื้นบ้าน) การแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างความรอบรู้ ความเท่าทันด้านสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน รวมท้ังทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเส่ียงและสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
สร้างสุขภาวะในประชากรทุกช่วงอายุเพื่อลดการพึ่งพิงรัฐ เช่น การลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ประชาชน
รวมท้ังทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพท้ังสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาวะแวดล้อมทางสังคมท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ และสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึกษาด้านสมอง จิตใจและพฤติกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างกลไกการท างานของระบบประสาทและสมอง (กลไกการท างานระบบสารเคมีในสมอง
และระบบประสาท รวมท้ังปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ ตลอดจนการท างานของสมอง จิตใจและพฤติกรรม
ทุกช่วงวัย) การสร้างสภาพแวดล้อมและการจัดการทางสังคมท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีและมีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (การจัดการผังเมือง การจัดการพื้นท่ีอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน กิจกรรมทางสังคมและระบบบริการสาธารณะท่ีส่งเสริมสุขภาวะ) การส่งเสริมการผลิตและบริโภค
อาหาร เครื่องด่ืม และผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

๔) ระบบสวัสดิการสังคม 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐาน  

ท่ีประชาชนพึงได้รับให้ครอบคลุม ท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ ใน ๔ เสาหลักของระบบสวัสดิการสังคม 
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ไ ด้แก่  ระบบการให้บริการ สังคม ( เ ช่น ปรับระบบประกัน สุขภาพ กองทุนกู้ ยืม เพื่ อการศึกษา)  
ระบบประกันสังคม (เช่น ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ กองทุนการออมแห่งชาติ) ระบบช่วยเหลือ
ทางสังคม (เช่น ระบบดูแลผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ คนพิการ คนป่วยเรื้อรัง/ โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม)  
และระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม (เช่น วิสาหกิจเพื่อ สังคม) ควบคู่ไปกับการวางแผนจัดการ
ภาษีและแผนการจัดการงบประมาณแผ่นดินของประเทศให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกัน 

๔ การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม  

๑) การบริหารจัดการน้ า 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการประเมินและคาดการณ์ทางอุทกวิทยาใน 

เชิงพื้นท่ี การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการในพื้นท่ีเมืองใหญ่/เมืองท่องเท่ียว/เมืองอุตสาหกรรม/พื้นท่ีลุ่มน้ า
ของประเทศ การบริหารจัดการน้ านอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการกักเก็บ/การระบายน้ าท่ีเหมาะสมตามภูมิสังคม การป้องกันและควบคุมมลพิษ
ทางน้ า  

๒) ระบบน้ าชุมชนและเกษตร  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งต้นน้ า การศึกษาปริมาณ

และแหล่งน้ าต้นทุน ระบบการเก็บน้ า และระบบการใช้น้ าท่ีเหมาะสมกับการเกษตรของชุมชน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ีสูงและพื้นท่ีลุ่มแบบบูรณาการ การบริหารจัดการน้ าและพื้นท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสม และการ
คุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบการให้น้ าท่ีเหมาะสม
กับการเกษตรของชุมชนเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในภาคการเกษตร/ภาคครัวเรือน การใช้น้ า
ในช่วงน้ าแล้งและน้ าหลากในภาคเกษตร  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมระบบบ าบัดน้ าเสียและการน า
กลับมาใช้ของชุมชน การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดท าแผนท่ีผังน้ า  

๓) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมท่ีเป็น 

ค่าเฉพาะของประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้ได้มาตรฐานและ
สามารถเช่ือมโยงกันได้ การลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรและป่าไม้ กลไกการสนับสนุนทุก
ภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนเพื่อ สังคมสีเขียว ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก การทดแทนเทคโนโลยีท่ีมีอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเหมาะสมกับประเทศไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๔) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจ าลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความถูกต้อง

แม่นย า ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)  
ในอนาคตโดยมุ่งเน้นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง การประเมินผลกระทบต่อพื้นท่ีเพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนการ
ปรับตัว แผนป้องกันเมืองและการวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการจัดการ
โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ระบบการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัย  
ได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านต่าง ๆ ความมั่นคงของมนุษย์ต่อ
การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลกในอนาคต การสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างกลไกการบริหาร จัดการ 
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องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ช้ันบรรยากาศและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรโลกและส่ิงแวดล้อมในอนาคตบน
พื้นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๕) การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท้ังในเชิงสังคม และสังคม หยุดยั้งการสูญเสียชนิดพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 
การสนับสนุนและยกระดับงานวิจัยเชิงลึกท่ีเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมจากมนุษย์ การปรับเปล่ียนไปสู่การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยี
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบูรณาการจัดการคุณภาพ
อากาศและมลพิษทางอากาศ ในพื้นท่ีวิกฤตท้ังในระยะส้ันและระยะยาว การพัฒนานวัตกรรมและการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคมท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม การพัฒนาระบบการ
จัดการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน การสร้างองค์ความรู้ จิตส านึก 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มหรือองค์กร
ภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การยกระดับฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณาการเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานใน
การเฝ้าระวังเตือนภัยและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

๕ การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 

๑) การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากลไกการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม สังคม และส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายความเจริญ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะรองรับตามศักยภาพของพื้นท่ี (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) การพัฒนาพื้นท่ี (ภาค/
กลุ่มจังหวัดท่ีมีศักยภาพแตกต่างกัน) เพื่อรองรับการขยายความเจริญ การพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การสร้างสังคมระดับฐานรากชุมชน การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในระดับท้องถิ่น การสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคมของท้องถิ่น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการคอรัปช่ัน การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและการคลังท้องถิ่น  

๒) เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities) 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการสร้างระบบต้นแบบเมืองอัจฉริยะ การวาง

โครงข่ายการส่ือสารพื้นฐานท่ีสามารถรองรับระบบอุปกรณ์อัจฉริยะและระบบ Cloud Data Service การ
จัดการระบบศูนย์เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในการดูแลจัดการระบบ การพัฒนาประชากรเพื่อการ
พร้อมต่อการก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ การสร้างระบบสังคมดิจิทัลเพื่อเช่ือมระบบต่าง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ การ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการรองรับการพัฒนา
เมืองส าหรับการอยู่อาศัยและการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

๓) ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ

นโยบายแห่งชาติด้านการผังเมืองและการพัฒนาพื้นท่ี การปรับปรุงกฎหมายผังเมืองให้สอดคล้องกับการปฏิรูป 
การใช้โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และด้าน



๑๓ 

 

ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เกิดความสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน การแบ่งย่าน (Zoning) การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่าง ๆ ก าหนดระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

๔) ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน รวมถึงปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งและความเจริญของชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากทางสังคมและสังคมของประเทศ 
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมและสังคมของรัฐ รวมท้ังองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
การผลิตและการด ารงชีพของสมาชิกชุมชนท่ีอยู่ในเมืองและชนบท รวมถึงสมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาสหรืออยู่
ห่างไกลหรือชายแดนหรือถูกรังเกียจ กีดกัน ตีตรา 

 
 
 
 

 

 
 

  



๑๔ 

 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม 
 
ประเด็นการจัดท าแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ มีกรอบการวิจัยท่ีให้ความส าคัญในล าดับต้น ๕ กลุ่มเรื่อง ดังนี้  

๑. Healthy and Productive Aging  

กรอบการวิจัย 
๑. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยและการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ได้แก่ การจ้างงานผู้สูงอายุ  
การท างานหลังเกษียณอายุ การศึกษาส าหรับสังคมสูงวัย 
๒. การเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ระบบสาธารณสุขท่ีเอื้อต่อ

ผู้สูงอายุ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
๓. การออมของผู้สูงวัย ได้แก่ มีทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อจะบริหารเงินออมอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และปลอดภัยของระบบการเงินของผู้สูงอายุ การปรับปรุงโครงการภายใต้นโยบาย
การคลังกองทุนการออมแห่งชาติ และการมีหลักประกันรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของผู้สูงอายุ การศึกษาส าหรับสังคมสูงวัย  
๕. การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคม ด้านคุณธรรมและการตระหนักรู้หน้าท่ีพลเมือง การพัฒนา

พฤติกรรมของคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ของคนต่างวัย ใน
การอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย 

๖. การสร้างความเสมอภาคทางสังคมของคนทุกช่วงวัย โดยการสร้างความตระหนักของการอยู่
ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย 

๗. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าหรับผู้สูงวัยที่เหมาะสมกับสรีระและวิถีคนเอเชีย 
ผลผลิต 
๑. ผู้สูงวัยได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพส่วนตนในการศึกษาและการท างาน 
๒. มีระบบสาธารณสุขท่ีเอื้อต่อผู้สูงอายุ และมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
๓. ได้ทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อจะบริหารเงินออมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และ

ปลอดภัยของระบบการเงินของผู้สูงอายุ  
๔. ได้โครงการภายใต้นโยบายการคลังกองทุนการออมแห่งชาติ และการมีหลักประกันรายได้ท่ีมั่นคง

และยั่งยืน 
๕. ได้นโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตท่ีมีความเอื้ออาทรกันระหว่างผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน 

สมาชิกต่างวัยกัน ท้ังในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

๒. คนไทย ๔.๐ & เยาวชนไทย ๔.๐ 

กรอบการวิจัย 
 ๑) คนไทย ๔.๐ 
๑. การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะชีวิต ความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
๒. การสร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีวินัย จิต

สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม พิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะ และมีความมุ่งมั่นสู่การสร้างความส าเร็จในชีวิต 



๑๕ 

 

๓.  แนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสังคม (Social media) และใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล  

๔. การสร้างนวัตกรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ีสามารถอยูอ่ย่างมีศักดิ์ศรีบนเวทีสากล  
๕. การสร้ างการรับรู้  ความเข้าใจ เกี่ ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจอธิปไตย การส่งเสริม
และสร้างกลไกการรับรู้กฎหมายของประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมท่ีเคารพกติกา (Culture of lawfulness)  

 ๒) เยาวชน ๔.๐ 
๑.  พัฒนาให้เยาวชนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการแก้ปัญหา ด้านการสร้างสรรค์

และสร้างนวัตกรรม ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ด้านความร่วมมือ ด้านการท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น า ด้านการส่ือสารและรู้เท่าทันส่ือ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ด้านอาชีพและด้านการเรียนรู้ การมีความเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกความรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

๒.  การสร้างหรือส่งเสริมความรู้และทักษะความเป็นพลเมืองและค่านิยมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนานวัตกรรม  

๓. การบูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อจัดท ามาตรการท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อปรับใช้กระบวนการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ ท้ังในสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนอื่น ๆ รวมถึงการขยายผลในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

๔. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมพัฒนาคนด้านจิตพฤติกรรม ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทุกช่วงวัย 
ผลผลิต 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับช้ันผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ ๕๐  
๒. คนไทยมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
๓. คนไทยมีความรู้ ความสามารถและทักษะสูง ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการแก้ปัญหา 

ด้านการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
๔. เยาวชนไทยมีโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย 

สนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

๓. Healthcare Service and Devices  

กรอบการวิจัย 
๑. พัฒนาและยกระดับระบบบริการสุขภาพให้รวดเร็ว ไร้รอยต่อ มีความหลากหลาย ครอบคลุม

ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีเอื้อต่อการเข้าถึงบริการ
สุขภาพท่ีจ าเป็น  

๒. การสร้างความตระหนักและความรอบรู้ในสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อลดปัจจัยและ
พฤติกรรมเส่ียง  

๓. ระบบสุขภาพเพื่อให้เช่ือมโยงกันและเกิดเอกภาพ โดยการบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ 
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ

ให้มีบทบาทวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
๕. การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ สุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ท่ีมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก  



๑๖ 

 

๖. การจัดระบบหรือการจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่าง ๆ  
๗. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุมการเตรียมความพร้อมของระบบบริการเพื่อรองรับ

ความเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub)  
๘. การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการส าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic care)  
๙. การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ  
๑๐. การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล การพัฒนา  

การดูแลสุขภาพที่บ้าน 

ผลผลิต 
๑. ระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตร และประชาชนในทุกพื้นท่ีสามารถ

เข้าถึงได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง  
๒. ระบบประกันสุขภาพของประเทศมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเป็น ไปได้ในเชิงการเงินการคลัง 

ซึ่งสามารถให้ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
๓. ปัญหาโรคเรื้อรังของประเทศลดลง ท้ังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น อัตราป่วยรายใหม่ของ  

วัณโรคลดลง การติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ลดลง อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังในประชากรอายุระหว่าง ๓๐-๗๐ ปี ลดลง เป็นต้น 

๔. ระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่ีมีคุณภาพ 
๕. มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการค้นคว้าวิจัยเพื่อการบริการสุขภาพท่ีเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
๔. Water Management System  

กรอบการวิจัย 
๑. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการวางผังเมือง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ

ในพื้นท่ีเมืองต่าง ๆ และพื้นท่ีลุ่มน้ าของประเทศ การป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ า 
๒. การบูรณาการศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อรองรับแผนการจัดการภัยพิบัติ และการประเมินผลกระทบ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การประเมินและคาดการณ์ทางอุทกวิทยาเชิงพื้นท่ี การบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการกักเก็บ 

๓. การส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ การบริหารจัดการน้ านอกเขต
ชลประทาน การระบายน้ าท่ีเหมาะสมตามภูมิสังคม 

ผลผลิต 
๑. ระบบการบริหารจัดการน้ าท่ีมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาท่ีส าคัญ 
๒. ลดปัญหาจากอุทกภัยและภัยแล้ง และลดผลกระทบทางสังคม 
๓. มีกลไกคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
๔. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า 
๕. ชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 
๖. มีฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย า เช่ือถือได้ และเป็นเอกภาพ 
๗. มีศูนย์กลางข้อมูลท่ีใช้ในการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๗ 

 

๕. Regional and Provincial Development (Province 4.0)  

กรอบการวิจัย 
๑. พัฒนากลไกการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรับการขยายความ

เจริญ ได้แก่ โครงสร้างของพื้นท่ีให้เหมาะสมกับระบบสังคม สังคม หรือเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๓. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นท่ี 
๔.   พัฒนาทักษะรองรับตามศักยภาพของพื้นท่ี การพัฒนาพื้นท่ีตามภาค/กลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการ

ขยายความเจริญ 
๕    การพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖.   การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากชุมชน การสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
๗. การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในระดับท้องถิ่น  
๘ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการคอรัปช่ัน การจัดสรร

งบประมาณแผ่นดินและการคลังท้องถิ่น 

ผลผลิต 
๑. ได้กลไกการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของจังหวัด 
๒. ระบบการกระจายอ านาจและการเข้าถึงระบบงบประมาณอย่างเป็นธรรม 
๓. มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ เหมาะสมกับระบบสังคม สังคม หรือเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
๔. มีระบบโลจิสติกส์เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 
 
 

  



๑๘ 

 

๕. เกณฑ์กลั่นกรองแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม 
การคัดเลือกและกล่ันกรองแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) จะต้องผ่านเกณฑ์

พื้นฐานของโปรแกรมด้านสังคมและเกณฑ์ Spearhead ด้านสังคม ซึ่งหมายรวมถึง สังคม คุณภาพชีวิต 
การแพทย์และสาธารณสุข ความมั่นคงในมิติต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยหน่วยงานวิจัยท่ีจะ
จัดท าข้อเสนอแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) จะต้องลงรายละเอียดในข้อเสนอโปรแกรม
ให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญสามารถพิจารณากล่ันกรองได้  
เกณฑ์พื้นฐานของแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เปา้หมาย (Spearhead) ด้านสังคม 
๑. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ  

ระบุวัตถุประสงค์ส่ือความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา 
๒. แผนการพัฒนาจัดการองค์ความรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี (การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบเชิง

สังคม/ชุมชน ) 
 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์  
มีหน่วยงานรองรับหรือพร้อมท่ีจะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน   
 ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย ์
มีผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลิตภัณฑ์วิจัยต่อยอดเทคโนโลยีท่ีสามารถถ่ายทอดพร้อมขยายผลสู่สังคม/ชุมชน  
 ความสามารถในการแข่งขันสังคม  
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาความเข้มแข็ง สามารถสร้างสังคมในสังคม ชุมชน เหนือคู่แข่งในตลาด
เป้าหมายมาก/มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนมาก 

๓. ความพร้อมของหน่วยงาน 
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีดี/หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ/หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถทางเทคนิคและการบริหารจัดการ/หน่วยงานหรือนักวิจัยมีองค์ความรู้หลัก/หน่วยงานมี
เครือข่ายพร้อมด าเนินงานอย่างดี/มีความร่วมมือในการท างานอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน  

๔.  ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคชุมชน/สังคม ภาคเอกชน มูลนิธ ิ
มีความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคชุมชน/สังคม ภาคเอกชน มูลนิธิ ซึ่งพร้อมท่ีจะรับนโยบาย นวัตกรรมทางสังคม
ท่ีเกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์  

๕. แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานจะต้องมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน การรายงานผล การบริหารความเส่ียง และการบริหารจัดการ
งานวิจัย 

๖. ผลกระทบต่อสังคมและสังคม 
ตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสังคม/ เพิ่มความสามารถใน
การใช้วิจัยและเทคโนโลยีของชุมชนสังคม/ ส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ระบบสาธารณสุข 
และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน / เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SMEs/ สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม สังคม 
ชุมชน สูง/ เพิ่มการจ้างงานในพื้นท่ี/ มีศักยภาพท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ 

๗. ตอบตัวชี้วัดแนวทางด าเนินงาน 
นวัตกรรม นโยบายถูกน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน และความมั่นคงความเข้มแข็งด้านสังคม ร้อย
ละ ๕๐ ของผลงานท้ังหมด 

 


