การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565

เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
สาหรับสถาบันการศึกษาของรัฐในกากับและสังกัด
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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การดาเนินงานที่ผ่านมาและการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
การดาเนินงานที่ผ่านมา
ถึงแม้จะมียุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แต่การทางานยังเป็นในลักษณะ
“แยกกันคิด แยกกันทา
ยังไม่เกิด Paradigm Shift”
31 กรกฎาคม 2563

การวางแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ
ยังอาจไม่ได้มองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานจึงยังขาด
การบูรณาการ และอาจไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
http://nscr.nesdb.go.th/
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การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2565
วันที่ 10 ก.ย.63
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563

หน่วยงานของรัฐ

จัดทาWorksheet 1-3
ตามแนวทางที่กาหนด

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63
มติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบแนวทางฯ
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63

31 กรกฎาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณารายการ
โครงการสาคัญ (X)
ทีม่ ีความเร่งด่วนในการ
ดาเนินการ ปี 65

การประชุมWorkshop 1-4

เสนอคณะรัฐมนตรี

ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.63
เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการสาคัญ (X)
ประจาปี 2565

พิจารณาเห็นชอบโครงการ
สาคัญประจาปี 2565

http://nscr.nesdb.go.th/

ผลที่จะได้รับ
แผนแม่บทฯ
ได้รับการขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในปี 2565

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
กระบวนการงบประมาณต่อไป

4

แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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แนวทางการดาเนินการและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทาโครงการสาคัญประจาปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2565
รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนการป้องกันฯ (โควิด-19) ระยะที่ 4 และอนุญาตให้สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ สศช. จึงได้กาหนดให้มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 จานวน 4 ครั้ง (WORKSHOP 1 - 4)

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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แนวทาง #1 การมองเป้าหมายร่วมกัน

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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01 การมองเป้าหมายร่วมกัน

สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกากับและสังกัด
ความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน พิจารณาจากบทบาท ภารกิจ และ/หรือหน้าที่
ของหน่วยงาน ไม่ใช่พิจารณาจากการมีโครงการ/การดาเนินงาน

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

37เป้าหมาย
140 เป้าหมาย
9

แนวทาง #2
การจัดทาโครงการ XYZ

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

เป้าหมายแผนย่อย
ปี 2565

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?
“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
มีบทบาทในการทาให้เป้าหมายบรรลุได้
31 กรกฎาคม 2563

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่ า งเป็ น ระบบ ตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของกระบวนการการด าเนิ น งาน
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง)
ทีส่ ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่กาหนด
http://nscr.nesdb.go.th/
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02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดทาโครงการสาคัญ
Final Value chain Thailand (FVCT)
Worksheet 2
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

WORKSHOP 2 (9 ก.ค.63)
จัดทา Final Value Chain
จ.1-จ.3 และ สศช.

Final Value Chain Thailand

เป้าหมายแผนย่อย
ปี 2565

เจ้าภาพ จ.1 – จ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาโครงการ
สาคัญ/การดาเนินงาน/ภารกิจประจาที่จาเป็น * ในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น

จัดทาโครงการ (X) ปีงบประมาณ 65
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การดาเนินงาน หรือภารกิจประจาของท่านที่ส่งผล
ขับเคลื่อนต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
จะระบุรายละเอียดลักษณะของ X ให้ชัดเจน
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ตัวอย่าง Final Value chain Thailand

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตัง้ แต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
เป้าหมาย 110301
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต

V02 ผู้ถ่ายทอดความรู้

V03 รูปแบบการเรียนรู้

• F0101 หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
• F0102 หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
• F0103 ความรู้และทักษะที่ใช้ในการทางาน
และทักษะทางด้านอารมณ์

• F0201 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
• F0202 ความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
• F0203 ความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้
• F0204 บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
• F0205 เทคโนโลยีที่ทันสมัย

• F0301 การเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
• F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิงลึกและความเชีย่ วชาญทีเ่ กิดกับเด็ก
และเยาวชน รวมถึงทักษะที่สอดคล้องความต้องการของประเทศ
• F0303 ระบบการเรียนทีเ่ น้นการนาทักษะพื้นฐานทีจ่ าเป็นของแต่ละวิชา
หลักมากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
• F0304 เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
• F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน
• F0306 กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F0401 ความฉลาดทางเชาว์ปญ
ั ญา/อารมณ์
F0402 ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
F0403 ความคิดสร้างสรรค์
F0404 ทักษะด้านภาษา/ศิลปะ
F0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน
F0406 การวางแผนชีวติ /การเงิน
F0407 การเป็นผู้ประกอบการใหม่
F0408 การทางานร่วมกับผู้อื่น
F0409 ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์
F04010 สวัสดิภาพร่างกายและจิตใจ

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุน่
• F0501 นโยบาย/แผนการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง
• F0502 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม

เป้าหมายแผนบทย่อย :
วัยเรียน/วัยรุ่น
มีความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสานึกพลเมือง
มีความกล้า หาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

• F0503 สภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้ในชุมชน
• F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (ด้านบน)

X

X

31 กรกฎาคม 2563

X

X

X

X

X

X

X

X

X

http://nscr.nesdb.go.th/

X

X

X

X

X

โครงการสาคัญ (X) ปี 65
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โครงการ (X) คืออะไร
โครงการ (X) คือ งานที่มุ่งหมายจะทาโดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการและกิจกรรมเป็น
ลาดับอย่างชัดเจน โดยโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา
และงบประมาณที่ตั้งไว้
โครงการสาคัญ หมายถึง โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เป้าหมายแผนแม่บท
ประเด็น และผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล (XYZ)
โครงการสาคัญ (X) ประจาปีงบประมาณ 2565 สามารถเป็นได้ 2 ประเภท
แผนงาน
โครงการ (X)

โครงการเพื่อการพัฒนา เป็นไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ (X) โครงการ (X)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม 1 หรือ
กระบวนงาน 1
31 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม 2 หรือ
กระบวนงาน 2

กิจกรรม 3 หรือ
กระบวนงาน 3

กิจกรรม n หรือ
กระบวนงาน n
http://nscr.nesdb.go.th/

สังคม สิ่งแวดล้อม และ/หรือมิติการพัฒนาอื่น ๆ

โครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience)
เป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อให้เกิดการ “รู้รับ ปรับตัว พร้อม
เติบโต” กับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคม ประชากร การเมือง และสิ่งแวดล้อมเมื่อเผชิญวิกฤต
ต่าง ๆ เพื่อไม่ทาให้สถานการณ์แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
14

โครงการที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้สาเร็จควรมีลักษณะอย่างไร

X*

DATA-DRIVEN
จ.1 / จ.2 จ.3 / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย

หลักการ XYZ

องค์ความรู้เฉพาะด้าน

ประสบการณ์ best practices
และ lesson learned

การปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติ
Re-think / Re-design / Revise

สารวจการดาเนินงานที่ผ่านมาความก้าวหน้า
ณ ปัจจุบัน ศึกษาอุปสรรค ความท้าทาย
ข้อสังเกต ฯลฯ
ข้อมูลเชิงสถิติ งานศึกษาวิจัย

หมายเหตุ * นับจากนี้ทุกการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ หรือ การดาเนินงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานจะต้องเป็น Data Driven
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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02

31 กรกฎาคม 2563
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แนวทาง #3 การจัดลาดับความสาคัญโครงการ

03 การจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ (X)
แนวทางการจัดลาดับความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
ระยะห่างระหว่างสถานการณ์ กับ ค่าเป้าหมาย
ที่ถูกกาหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ*
ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)

พิจารณาจากความสามารถของ
โครงการในการสนับสนุน การบรรลุ
เป้ า หมาย(contribution) ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง ปั จ จั ย ส า คั ญ ภ า ย ใ ต้
องค์ประกอบ และอื่น ๆ

มีส่วนต่าง 51 - 100 %
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ)
มีส่วนต่าง 26 - 50%
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง)
มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า
ไม่มีส่วนต่าง = 0%

ดาเนินการโดย : สศช. คจย. จ.1 และ สงป. ร่วมกันพิจารณา
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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03 การจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ (X)

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาทุกโครงการที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2 ไปบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
โดย สศช. จะนาโครงการที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน นาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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แนวทาง #4
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

04 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เป็นแผนที่ต้องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป
* แผนปฏิบัติราชการสาหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สาหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น

ส่วนราชการ

แผน
ปฏิบัติราชการ

โครงการ XXXX1
โครงการ XXXX2
โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

นาทุกโครงการสาคัญที่
ได้บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการ

เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อให้ความเห็นชอบ

สงป. จัดสรร
งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการราย
ปี

ขั้นตอนการดาเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
31 กรกฎาคม 2563
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การดาเนินการต่อไปเมื่อได้โครงการสาคัญที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญแล้ว
สศช. รวมรวมรายชื่อโครงการสาคัญที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญข้างต้น เพื่อติดตามการได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านระบบ eMENSCR
โครงการทั้งหมดที่หน่วยงานนาเข้า/
โครงการสาคัญที่ได้รับการจัดลาดับความสาคัญแล้ว
นาเข้าข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2565
ที่ได้พิจารณาตามหลักการข้างต้น (M1 – M5)

หน่วยงาน
หรือส่วนราชการ
เจ้าของโครงการ

eMENSCR
ผ่าน M7

ติดตามการได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
อย่างเหมาะสม

โครงการ

งบประมาณ
(ที่ขอรับการ
จัดสรร)

1.....

การจัดสรรงบประมาณ 2565
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ

จานวน
(บาท)

2XXXXXXX

✓

18XXXXXX

2.....

3XXXXXXX

X

-

n.....

4XXXXXXX

✓

35XXXXXX

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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Workshop Session
การจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ประจาปี 2565

31 กรกฎาคม 2563
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โครงการที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้สาเร็จควรมีลักษณะอย่างไร

X*

DATA-DRIVEN
จ.1 / จ.2 จ.3 / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย

หลักการ XYZ

องค์ความรู้เฉพาะด้าน

ประสบการณ์ best practices
และ lesson learned

การปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติ
Re-think / Re-design / Revise

สารวจการดาเนินงานที่ผ่านมาความก้าวหน้า
ณ ปัจจุบัน ศึกษาอุปสรรค ความท้าทาย
ข้อสังเกต ฯลฯ
ข้อมูลเชิงสถิติ งานศึกษาวิจัย

หมายเหตุ * นับจากนี้ทุกการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ หรือ การดาเนินงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานจะต้องเป็น Data Driven
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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โครงการสาคัญ (X) ประจาปีงบประมาณ 2565 ของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกากับและสังกัด
รายสถาบัน
การด าเนิ น การตาม
บทบาท ภารกิจ หน้าที่
ของสถาบัน

ตามความเชี่ยวชาญ
/ความเป็นเลิศ

ตามพื้นที่

การด าเนินการตามบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ของสถาบัน

การด าเนิ น การตามบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ของสถาบัน

สามารถด าเนินการร่วมกั บ
สถาบั น อื ่ น ๆ ที ่ ม ี ค วาม
เชี่ยวชาญ/ความเป็นเลิศใน
ด้านเดียวกัน (อาจอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกันหรือไม่ก็ได้)

สามารถด าเนิ น การร่ ว มกั บ
สถาบั น อื ่ น ๆ ที ่ อ ยู ่ ใ นพื ้ น ที่
ใกล้ เ คี ย งกั น ซึ ่ ง อาจมี ค วาม
เชี่ยวชาญ/ความเป็นเลิศในด้า น
เดียวกัน หรือ ที่หลากหลาย

ลดความซ้าซ้อนการดาเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ+ความคุ้มค่างบประมาณ
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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แบ่งออกเป็น 17 กลุ่มย่อยตามเป้าแผนแม่บทย่อย/ ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องหลัก

โต๊ะ
17

31 กรกฎาคม 2563

แผนแม่บทอืน
่ ๆ
http://nscr.nesdb.go.th/
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ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษา ทาความเข้าใจ Final Value Chain Thailand (FVCT) ของเป้าแผนแม่บทย่อยของท่าน
2. ศึกษา ทาความเข้าใจ องค์ประกอบ และปัจจัยของ FVCT ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของท่าน เพื่อดูว่า
หน่วยงานของท่านมีภารกิจสอดคล้องกับปัจจัยใด และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาโครงการสาคัญที่ตอบ
โจทย์และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ต่อไป
3. เริ่มจัดทารายละเอียดโครงการ

31 กรกฎาคม 2563
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รายละเอียดโครงการสาคัญ (X)
นาเข้าข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2565
ที่ได้พิจารณาตามหลักการข้างต้น (M1 – M5)

สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญ
M1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง

หน่วยงาน
หรือส่วนราชการ
เจ้าของโครงการ

eMENSCR

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ ห่วงโซ่คุณค่า (องค์ประกอบและปัจจัย)

M2 – M3 เนื้อหาสาระสาคัญของโครงการ (X)
รายละเอียดโครงการ
• ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ
• หลักการและเหตุผล
• วัตถุประสงค์
• เป้าหมาย (Output/Outcome/ผลที่คาดว่าจะเกิด/
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

M4 – M5 กิจกรรมและงบประมาณ
(M1 – M5)
31 กรกฎาคม 2563

•
•

รายละเอียดกิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ

http://nscr.nesdb.go.th/
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หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นโครงการสาคัญ (X) (เบื้องต้น)
•
•
•
•

31 กรกฎาคม 2563

ยึดหลัก ZYX - XYZ
ตอบ 1 ปัจจัยหลักใน Final Value Chain Thailand ของเป้าที่เกี่ยวข้อง
ส่งผล directly ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สามารถ contribute ต่อการปิด gap ของเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

http://nscr.nesdb.go.th/
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การจัดส่งโครงการสาคัญเข้าในระบบ eMENSCR
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ”

2

เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565”
รายละเอียด username

นาเข้าข้อมูลโครงการ
M1 – M5
โดยผ่านผู้อนุมัติ (M7)

31 กรกฎาคม 2563
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สิ่งที่ต้องดาเนินการ
เข้าร่วมตามความสอดคล้องในประเด็นแผนแม่บทฯ
และมีโครงการสาคัญ (X) ประจาปี 2565

นาเข้าข้อเสนอโครงการประจาปี 2565
ในระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติ M7 eMENSCR
ภายในวันที่ 7 ส.ค. 63

วันที่

ประเด็นแผนแม่บทฯ

10 ส.ค.63

1 , 2 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22

11 ส.ค.63

3 , 4 ,5

การพิจารณาคัดเลือกโครงการสาคัญฯ

13 ส.ค.63

6 , 7 , 8 , 9 , 23

ในการประชุม Workshop 3

14 ส.ค.63

10 , 11 , 12 ,13 ,14 ,15 , 16 ,17

โดยจะได้นามาประมวลผลเพือ
่ นาไปสู่

ในช่วงวันที่ 10-14 ส.ค.63 ต่อไป

WS3
สถาบันการศึกษาของรัฐ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม Workshop 3
ได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 สถาบันการศึกษาผ่าน QR Code

31 กรกฎาคม 2563
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
Final Value Chain Thailand

31 กรกฎาคม 2563
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย
110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
V02 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ครอบครัว

Value Chain

V01 องค์ความรู้ครอบครัว
• F0101 งานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อครอบครัว
• F0102 ชุดความรู/้ สื่อ สาหรับพัฒนาครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง มีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น

• F0201 พื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสาหรับครอบครัว
• F0202 ความสมดุลชีวิตครอบครัวกับการทางาน

V04 ภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนา
ครอบครัว

V03 การพัฒนาศักยภาพครอบครัว
• F0301 การเรียนรู้ตามวงจรชีวิตครอบครัว
• F0302 หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

• F0401 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
• F0402 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุก
ภาคส่วน
• F0403 กระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อการพัฒนา
ครอบครัว

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
• F0504 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• F0505 ฐานข้อมูลครอบครัว

• F0501 ความร่วมมือ/บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• F0502 ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์

เป้าหมายแผนบท
ย่อย : ครอบครัวไทย
มีความเข้มแข็งและ
มีจิตสานึกความเป็น
ไทย ดารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น

• F0503 นโยบายด้านครอบครัว

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว*

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

33

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.2 การพัฒนาเด็กตัง้ แต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
เป้าหมาย 110201
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มคี ุณภาพมากขึ้น

Value Chain

• F0201 โภชนาการและการเจริญเติบโต
• F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
• F0203 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพเด็ก
• F0204 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

• F0101 ความพร้อมพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์
• F0102 สุขภาวะหญิงตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด

V04 ระบบสนับสนุน
การพัฒนาเด็ก

V03 บริการและสวัสดิการ
สาหรับเด็ก

V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
สมวัย

V01 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ

• F0301 การพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ
• F0302 มาตรฐานงานบริการด้านการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย
• F0303 ประสิทธิภาพการบริการและสวัสดิการ
ด้านสังคม

• F0401 ระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย
• F0402 องค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย
ด้านการพัฒนาเด็ก

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
• F0501 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• F0502 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายแผนบท
ย่อย :
เด็กเกิดอย่าง
มีคุณภาพ
มีพัฒนาการสมวัย
สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

• F0503 การมีส่วนร่วมของชุมชน

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก
กรมอนามัย*

กรมสุขภาพจิต

กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

านักงาน
สานักงานเลขาธิการสคณะกรรมการ
สภาการศึกษา
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

สานักงาน
ป.ย.ป.

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (ด้านบน)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65
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Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตัง้ แต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
เป้าหมาย 110301
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
V01 การพัฒนาทักษะชีวิต

V02 ผู้ถ่ายทอดความรู้

V03 รูปแบบการเรียนรู้

• F0101 หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
• F0102 หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
• F0103 ความรู้และทักษะที่ใช้ในการทางาน
และทักษะทางด้านอารมณ์

• F0201 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
• F0202 ความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
• F0203 ความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้
• F0204 บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
• F0205 เทคโนโลยีที่ทันสมัย

• F0301 การเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
• F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิงลึกและความเชีย่ วชาญทีเ่ กิดกับเด็ก
และเยาวชน รวมถึงทักษะที่สอดคล้องความต้องการของประเทศ
• F0303 ระบบการเรียนทีเ่ น้นการนาทักษะพื้นฐานทีจ่ าเป็นของแต่ละวิชา
หลักมากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
• F0304 เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
• F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน
• F0306 กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุน่
• F0501 นโยบาย/แผนการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง
• F0502 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม

F0401 ความฉลาดทางเชาว์ปญ
ั ญา/อารมณ์
F0402 ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
F0403 ความคิดสร้างสรรค์
F0404 ทักษะด้านภาษา/ศิลปะ
F0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน
F0406 การวางแผนชีวติ /การเงิน
F0407 การเป็นผู้ประกอบการใหม่
F0408 การทางานร่วมกับผู้อื่น
F0409 ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์
F04010 สวัสดิภาพร่างกายและจิตใจ

เป้าหมายแผนบทย่อย :
วัยเรียน/วัยรุ่น
มีความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสานึกพลเมือง
มีความกล้า หาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

• F0503 สภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้ในชุมชน
• F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (ด้านบน)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65
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Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว
เป้าหมาย
110401
และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
V03 การส่งเสริมการมีงานทาอย่าง
ต่อเนื่อง

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน

V02 พัฒนาทักษะแรงงาน

• F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการ
ตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/ทุนอบรม
• F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้าน
แรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
• F0103 ข้อมูลแรงงานรายบุคคล

• F0201 หลักสูตรตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
• F0202 ผู้สอนที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
• F0203 ระบบการรับรองสมรรถนะแรงงาน

• F0301 ความพร้อมของกาลังแรงงาน
• F0302 ช่องทางในการรับบริการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน
• F0501 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
• F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน
• F0503 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

V04 สิทธิประโยชน์
การพัฒนาทักษะแรงงาน
• F0401 ระบบสิทธิประโยชน์ของสถาน
ประกอบการ
• F0402 ระบบสิทธิประโยชน์ของแรงงานทุกกลุ่ม
• F0403 ระบบสิทธิประโยชน์ให้หน่วยงานที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงาน

เป้าหมายแผนบทย่อย
: แรงงานมีศักยภาพใน
การเพิ่มผลผลิต มี
ทักษะ อาชีพสูง
ตระหนักใน
ความสาคัญทีจ่ ะ
พัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้
สิ่งใหม่ตามพลวัต ของ
โครงสร้างอาชีพ และ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (ด้านบน)

โครงการ (X) ปี 65
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Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย คน
V03 สิทธิประโยชน์แรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน

V02 พัฒนาทักษะแรงงาน

• F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/ทุน
อบรม/ทิศทางการพัฒนาประเทศและโลก
• F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
• F0103 ข้อมูลแรงงานไทยและต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายรายบุคคล

• F0201 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
• F0202 การจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจาก
คนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

• F0301 สิทธิประโยชน์ในการพานักของชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
• F0302 การสนับสนุนในการจัดตั้ง/ถ่ายโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

V04 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน
•
•
•
•

F0401 นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
F0402 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
F0403 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
F0404 ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เป้าหมายแผนบท
ย่อย :
มีคนไทยที่มี
ความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ
เข้ามาทา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก
สานักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันติ*

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

กรมการ
จัดหางาน

สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน)
โครงการ (X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
เป้าหมาย 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึน้
V02 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
การดารงชีวิตของผู้สูงอายุ

Value Chain

V01 ระบบดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ
• F0101 ระบบสุขภาพปฐมภูมิในผู้สูงอายุ
• F0102 ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ (กาย/จิต/สังคม)
• F0103 ช่องทางการรับบริการด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ

• F0201 การมีงานทาผู้สูงอายุ
• F0202 การส่งเสริมวินัยการออม

V03 เครือข่ายคุ้มครองทางสังคมสาหรับ
ผู้สูงอายุ
• F0301 การส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
• F0302 อาสาสมัครคุ้มครองทางสังคมระดับ
พื้นที่

V04 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
• F0401 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม
• F0402 กิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุ

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
•
•
•
•

F0501 นโยบาย/มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการผู้สูงอายุ
F0502 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
F0503 การจัดบริการสาธารณะให้กับผู้สูงอายุ
F0504 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

เป้าหมายแผนบท
ย่อย : ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต
มีทักษะการ
ดารงชีวิต มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก
กรมพั
กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
* ฒนา
ฝีมือแรงงาน

สานักงาน
บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

สานักงาน
สานักงานสภา
คณะกรรมการกากับ พัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักทรัพย์และตลาด และสังคมแห่งชาติ
หลักทรัพย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน)
โครงการ (X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

Value Chain

V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา
• F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง (ทุกระดับ
และทุกประเภท)
• F0102 หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ
• F0103 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย
• F0104 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต
• F0105 หลักสูตรการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานสากล
• F0106 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
• F0107 หลักสูตรการศึกษาที่ต่อเนื่องและอาชีพ

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)
• F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)
• F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอ
และเหมาะสม
• F0203 มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ
• F0204 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลลัพธ์จาก
ผู้เรียนเป็นหลัก
• F0205 การผลิตครู อัตรากาลังครู /ผู้สอน
เหมาะสมเพียงพอ

V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้
• F0301 การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ
• F0302 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
• F0303 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ
ปฏิบตั แิ ละทักษะอาชีพ
• F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และ
ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้
• F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วง
วัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและคนทุกช่วงวัย
• F0307 พื้นที่นวัตกรรมเพื่อการต่อยอดและขยายผล

V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้
• F0401 นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง
• F0402 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษา
• F0403 การกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของสถานศึกษา

• F0407 การกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
• F0404 ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา
• F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา และครอบครัว ชุมชน
• F0406 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
• F0501 กฎหมายด้านการศึกษา
• F0502 โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย :
120101 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21
สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

• F0503 กลไกการมีสว่ นร่วมของชุมชนและครอบครัว • F0505 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ดา้ นการจัดการศึกษา
• F0504 เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ • F0506 บรรยากาศการเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา
หมายเหตุ: (*) ความเกี่ยวข้องหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is
(ปี 61 – 64)
ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการและ
หน่วยงาน
เจ้าภาพที่รับผิดชอบ
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Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
แผนแม่บทย่อย : 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เป้าหมาย 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
V01 แหล่งเรียนรู้

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)

V03 ระบบข้อมูล

• F0101 สถานศึกษาที่รองรับการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา
• F0102 เวทีในการแสดงความสามารถ
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
• F0103 การบูรณาการระหว่างสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมพหุปัญญากับสถานศึกษาทั่วไป

• F0201 ความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา
ของมนุษย์ในการสารวจ/คัดกรอง/วัด
ระดับ
• F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของ
ผู้เรียน
• F0203 การแนะแนวการพัฒนาตามพหุ
ปัญญาและเส้นทางอาชีพ
• F0204 เครือข่ายเพื่อการดูแลพัฒนาการ
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียนทุกช่วงวัย

• F0301 การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• F0302 การจัดทาระบบฐานข้อมูลและการ
บริหารข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติ
• F0303 การสารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/
ติดตามและประเมินผล
• F0304 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
ประมวลผลข้อมูลและเรียกใช้เพื่อการ
วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา
• F0401 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
• F0402 การเข้าถึงทุนการศึกษาตามพหุปัญญา
• F0403 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

• F0404 เครือข่ายนักวิจัยเพื่อต่อยอดพหุปัญญาที่หลากหลาย
• F0405 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพหุ
ปัญญาที่หลากหลาย

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย :
120201 ประเทศ
ไทยมีระบบข้อมูล
เพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญาเพื่อ
ประโยชน์ในการ
พัฒนาและการส่งต่อ
การพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: (*) ความเกี่ยวข้องหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is
(ปี 61 – 64)
ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
เป้าหมาย
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้

V01 บุคลากรด้านสาธารณสุข
• F0101 องค์ ค วามรู้ ที่เ กี่ ยวกับ ความรอบรู้ด้ า น
สุขภาวะ
• F0102 คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
ความรู้ด้านสุขภาพ

V03 เครื่องมือและกลไกลการทางาน

V02 เครือข่ายและภาคีการพัฒนา
• F0201 องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ
• F0202 มาตรการและนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่ชัดเจน
• F0203 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรด้านสาธารณสุข

• F0301 เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและตอบโต้ความ
เสี่ยงด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
• F0302 การสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพที่มี
ความน่าเชื่อถือ

V04 ประชาชน
• F0401

รากฐานองค์ความรู้และทักษะด้าน
สุขภาพ
• F0402 การตระหนักถึงความสาคัญของการมี
สุขภาวะที่ดี
• F0403 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ดา้ นสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
•F0501 บุคลากรทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้พื้นฐานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะที่ดี
•F0502 กาลังคนด้านสุขภาพที่พร้อมพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
•F0503 การบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
•F0504 ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

เป้าหมายแผนบทย่อย :
ประชาชนมี ค วามรอบรู้
ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุ ข ภ า พ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่พึงประสงค์และ
สามารถป้ อ งกั น และลด
โรคที่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้
เกิ ด เป็ น สั ง คมบ่ ม เพาะ
จิ ต ส านึ ก การมี สุ ข ภาพดี
สูงขึ้น

หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก
กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก*
XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมควบ
คุมโรค*

กรม
อนามัย*

กรมการ
แพทย์

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

สานัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
XXXX1
XXXX2
XXXXn

สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรม
สุขภาพจิต

สานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ

องค์การสุรา
กรม
สรรพสามิต

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

XXXX1
XXXX2
XXXXn

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
บรมราชเทวี
ณ ศรีราชา

สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
โครงการ As is
(ปี 61 – 64)
ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการสาคัญ
(X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย
จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ ขึน้

V01 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

Value Chain

•F0101 สถานที่ที่อื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ
• F0102 โครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะเป็น
Universal Design
• F0103 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
• F0104 การบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย

V02 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

V04 ประชาชน

V03ภาคีเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ

• F0201 ระบบข้ อ มู ล และการบริ ก ารที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ • F0301 การบริ ห ารปั ญ หาและปั จ จั ย เสี่ ย ง
• F0501 ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพในพื้นได้ด้วยตนเอง
ระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบบริการอื่น ๆ
ตัวเองขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
• F0202 การบริการเชิงรุก มุ่งเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและ • F0302 ความบู ร ณาการในการบริ ห าร
• F0502 การตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ
จัดการสุขภาพชุมชน
ผู้ด้อยโอกาส
ของการมี สุ ข ภาวะที่ ดี ข อง
• F0203 เทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ • F0303 เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชน/
ตนเองและชุมชน
ระหว่างชุมชน
• F0204 การสร้างเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน

เป้าหมายแผนบทย่อย :
จานวนชุมชนสุขภาพดี
เพิ่มขึ้น

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อจานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึน้
•F0501 กฎระเบียบที่เอื้อ
•F0502 มาตรการภาครัฐที่เอื้อต่อชุมชน

หมายเหตุ : * หน่วยงานหลัก

หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก
กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก*
XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมการแพทย์

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมควบคุมโรค

XXXX1
XXXX2
XXXXn

สานัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

XXXX1
XXXX2
XXXXn

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

XXXX1
XXXX2
XXXXn

โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรม
ราชเทวี
ณ ศรีราชา
XXXX1
XXXX2
XXXXn

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ
XXXX1
XXXX2
XXXXn

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
โครงการสาคัญ(X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขนึ้

V01 ระบบสุขภาพ

V02 กาลังคนด้านสุขภาพ

Value Chain

• F0101 มาตรฐานตามหลักวิชาการ
• F0102 ระบบบริการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ
• F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น
• F0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลที่ทันสมัย
• F0105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย

• F0201 การจัดการกาลังคนด้านสุขภาพเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ป่วย
• F0202 การบริ หารจั ดการก าลั งคนที่ รองรั บการบริ การในภาวะ
ฉุกเฉิน
• F0203 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการในพื้นที่ชนบท

เป้าหมายแผนบทย่อย :
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับ เข้าถึงได้ดีขึ้น

•F0204 แรงจูงใจสาหรับองค์กรวิชาชีพด้านสุขภพ

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อมีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานทีป่ ระชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
• F0301 ระบบการบริหารจัดการ
• F0302 ทรัพยากรสนับสนุนด้านสุขภาพที่เหมาะสม
• F0303 ฐานข้อมูลการบริการสุขภาพที่มีการเชื่อมข้อมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล

หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก
กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก*

สานัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข*

กรมการ
แพทย์

กรมควบคุม
โรค

กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรม
สุขภาพจิต

บริษัท ทีโอที
จากัด

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

ศูนย์วิจัยโรค
เอดส์

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
บรมราชเทวี
ณ ศรีราชา

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

สานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

สานักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
XXXX1
XXXX2
XXXXn

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสาคัญ(X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.4 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย
การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง

V01 ระบบบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุข

V02 กาลังคนทางการแพทย์

V04 ประชาชน

V03 เครือข่าย

Value Chain

• F0101 หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ มี เ พี ย งพอต่ อ
ความต้องการของประชาชน
• F0102 แพทย์เวชศาสตร์ค รอบครัวที่เข้า
มาดูแลประชาชนในทุกพื้นที่

• F0201 ห ลั ก สู ต ร ก า ร ผ ลิ ต แ พ ท ย์
• F0301 บริการสร้างเสริมสุขภาพที่
เ ว ช ศ า ส ต ร์ ค ร อ บ ค รั ว ใ ห้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงประชาชนในทุก
• F0202 ระดั
ก าลับง คนทางการแพทย์ ที่
เหมาะสมกับแต่พื้นที่
• F0302 การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ชัดเจน
• F0103 บริ การการรั กษาพยาบาลมี คุ ณภาพ
จากทุกภาคส่วน
• F0203 ระบบและมาตรการจู ง ใจที่
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ดึงดูดบุคลากรในระบบ
• F0104 บริ การสุ ขภาพตามบริ บทที่ ของแต่
ปัญหาในพื้นที่
• F0105 ระบบการส่งต่อที่เข้าถึงได้ง่าย

• F0401 ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิของ
ตนเอง
• F0402 ความครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายแผนบทย่อย :
การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมีความเหลื่อม
ล้าลดลง

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

•F0501 กฎหมายที่เอื้อต่อการการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิให้สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่
•F0502 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก
สานัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข*

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก*

กรมการ
แพทย์

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมควบคุม
โรค

กรม
สุขภาพจิต

สานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมราชทัณฑ์

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ
ศรีราชา
XXXX1
XXXX2
XXXXn

องค์การสุรา

XXXX1
XXXX2
XXXXn

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการสาคัญ(X) ปี 65
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Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เป้าหมาย
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐาน
• F0101 เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพื่อพยากรณ์แนวโน้ม
การเกิดโรคเพื่อการตัดสินใจแบบ real time
• F0102 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ที่ได้มาตรฐาน

V02 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
• F0201
• F0202

ระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกั น ควบคุม โรคอุบั ติ ใ หม่ โ รค
อุบัติซ้าและโรคติดต่ออันตราย
ยกระดั บ ระบบรั บ มื อ ปรั บ ตั วต่ อโรคอุ บั ติ ใ หม่
อุบัติซ้าให้พร้อมรับมือ

F0103 ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงและเผยแพร่ที่ได้มาตรฐาน

V04 ประชาชนมีความ

V03 เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย

• F0301 ความพร้อมการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจาก
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และโรคระบาด
• F0302 กลไกความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาค
ส่วนทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รอบรู้โรคและภัยสุขภาพ
• F0401
• F0402
• F0403

รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เหมาะสม
ช่องทาง รูปแบบ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง
ของประชาชน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมายแผนบทย่อย :
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
• F0501 กฎหมาย มาตรการภาครัฐ

• F0502 มาตรการทางสังคมที่รองรับการรับมือต่อการปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

หมายเหตุ : * ความเกี่ยวข้องหลัก
ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้*
XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมการแพทย์

กรมควบ
คุมโรค*

กรมอนามัย

สานัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
บรมราชเทวี
ณ ศรีราชา

สานักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ
XXXX1
XXXX2
XXXXn

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ
XXXX1
XXXX2
XXXXn

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสาคัญ(X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม

แผนแม่บทย่อย : 15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม
150101
เป้าหมาย
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Value Chain

V01 การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคีเครือข่าย

V02 ศักยภาพของภาคีเครือข่าย

• F0201 องค์ความรู้ ความรู้ ความสามารถของคนในขบวน
• F0101 ช่องทางการเข้าถึง/การรวมกลุ่ม และการเปิด
องค์กรชุมชน (รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาสให้ภาคีเครือข่ายใหม่เข้ามามีส่วนร่วม
มาใช้ในการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน)
ในการพัฒนาชุมชน/สังคม
• F0202 ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา หน่วยงาน
• F0102 มาตรการจูงใจและการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่
ภาคีเครือข่าย
• F0203 ทรัพยากรที่เหมาะสมในการสนับสนุนการดาเนินงาน
• F0103 กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/องค์กร
ให้กับภาคีเครือข่าย
ชุมชน (ภาคีพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ในพื้นที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
• F0204 ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
ท้องถิ่น)
• F0104 ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ต่อการกาหนดนโยบาย การวางแผนทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม

V03 ความเชื่อมั่นของประชาชน
ในบทบาทของภาคีเครือข่าย
• F0301 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในบทบาท
ของภาคีเครือข่าย
• F0302 มาตรการการบริหารจัดการ/การทางาน
ของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
• F0303 อัตลักษณ์ของภาคีเครือข่ายและความ
โปร่งใส
• F0304 การตรวจสอบการบริหารจัดการ/
การทางานของภาคีเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย

V04 กลไกการทางานของ
ภาคีเครือข่ายทีเ่ หมาะสม
• F0401 การบูรณาการการทางานอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างภาคีเครือข่าย
• F0402 การประสานงาน/การสนับสนุนการทางาน
ของภาคีเครือข่ายการพัฒนาในทุกระดับ
ทั้งในและต่างประเทศ
• F0403 ผู้นา 3 วัย (เยาวชน คนวัยทางาน และ
ผู้สูงอายุ) / ผู้นาชุมชน / ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพ

เป้าหมาย
แผนบทย่อย
: ภาคีการ
พัฒนามี
บทบาทใน
การพัฒนา
สังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
• F0501 เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลการพัฒนาสังคม

• F0502 กฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคีเครือข่าย

• F0503 การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส
หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ด้านบน)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิม่ ขึ้น

V01 ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ

V02 ความพร้อมด้านสุขภาพ

V03 ความพร้อมด้านสังคม

• F0201 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

• F0101 การมีงานทาและมีรายได้
• F0102 การวางแผนการเงิน

• F0301 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน
• F0302 เครือข่ายทางสังคม และการรวมกลุ่ม

• F0202 ระบบบริการสุขภาพ

Value Chain

• F0203 เครือข่ายแกนนาด้านสุขภาพ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง

V04 ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
ที่รองรับผู้สูงอายุ
• F0401 อารยสถาปัตย์
• F0402 บริการสาธารณะ /สิ่งอานวยความสะดวก
ในสถานประกอบการ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
• F0501 องค์ความรู้/ความรอบรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุในทุกมิติ

• F0505 นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ

• F0502 การรับรู้และความตระหนักในความสาคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ
• F0503 ทัศนคติการยอมรับของสังคมในคุณค่าของผู้สูงอายุ
• F0504 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

• F0506 การติดตาม และประเมินระดับการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ

เป้าหมายแผน
บทย่อย :
ประชากรไทยมี
การเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุ
เพื่อให้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

• F0507 ฐานข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

กรมกิจการผู้สูงอายุ*

กรมการแพทย์

กรมอนามัย

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

สานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ด้านบน)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65
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แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม

แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย 150202
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

V01 ความมั่นคงทางรายได้
• F0101 การมีงานทาและรายได้
• F0102 มาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

V02 สวัสดิการ/การดูแลผู้สงู อายุ

V03 สุขภาวะที่ดี

• F0201 กลไก และมาตรการการคุ้มครองทาง
สังคมของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและครอบคลุม

• F0301 เครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
ครอบครัว และบุคลากร

• F0202 ศูนย์ดูแล และที่อยู่อาศัยที่รองรับผู้สูงอายุ

• F0302 นวัตกรรมรองรับการดูแลผู้สูงอายุ

Value Chain

• F0303 มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ

V04 การสร้างคุณค่าผู้สงู อายุ
• F0401 การรวมกลุ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน/สังคม
• F0402 การถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา
สู่คนรุ่นหลัง
• F0403 พื้นที่สร้างสรรค์สาหรับการดาเนินกิจกรรม
ทางสังคมที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ
• F0404 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและคนทั่วไป
ในสังคม

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยูท่ ี่ดีขนึ้ ของผู้สูงอายุ
•
•
•
•

เป้าหมาย
แผนบทย่อย
: ผู้สูงอายุ
มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขนึ้
อย่างต่อเนือ่ ง

• F0505 ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชา
งคม เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายสาหรับผู้สูงอายุ
• สัF0506

F0501 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
F0502 การยอมรับในคุณค่าทางสังคมต่อผู้สูงอายุ
F0503 ระบบ/กลไกที่มีมาตรฐานรองรับการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ
F0504 การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน

• F0507 ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สอดรับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง/การเชื่อมโยงข้อมูล (การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การเชื่อมโยงข้อมูลสู่การนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน)
หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ*

กรมการ
แพทย์

กรมการ
จัดหางาน

กรมการ
พัฒนาชุมชน

กรม
ธนารักษ์

กรมส่งเสริม
การเกษตร

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน)

ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ (องค์การมหาชน)

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ*

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is (ปี 61 – 64)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ด้านบน)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแม่บทย่อย : 16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เป้าหมาย 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึน้

Chain
Value Chain
Value

เป้าหมายแผนบทย่อย :
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ขีดความสามารถ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดรงการ As is (ปี 61 – 64)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

แผนแม่บทย่อย : 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง

Value Chain

เป้าหมายแผนบทย่อย :
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เศรษฐกิ จ ฐานราก
มี ร า ย ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is (ปี 61 – 64)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

แผนแม่บทย่อย : 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิ้นได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Value Chain

เป้าหมายแผนบทย่อย :
กลุ่ ม ประชากรรายได้
ต่ า สุ ด ร้ อ ย ล ะ 4 0
มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินได้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is (ปี 61 – 64)

โครงการสาคัญ (X) ปี 65
31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

51

แผนแม่
บทฯประเด็
(17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจากนWorkshop

แผนแม่บทย่อย : 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
เป้าหมาย

170101

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
• F0101 สวัสดิการเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productive Welfare)
• F0102 การร่วมจ่าย/ระดมทุนจากภาคส่วนอื่นๆ
• F0103 มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อจัดสวัสดิการที่ครอบคลุม

V02 กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อน
การสร้างหลักประกันทางสังคม
• F0201 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
• F0202 ช่องทางวิธีการสื่อสาร และรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
• F0203 ระบบช่วยเหลือทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
• F0301
• F0302
• F0303
• F0304
• F0305

ระบบข้อมูลด้านการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม
ระเบียบ/กฎหมายที่สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค
งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
สมรรถนะ (องค์ความรู/้ ทัศนคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (ทักษะ/องค์ความรู)้

เป้าหมายแผนบทย่อย:
คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมี
หลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is
(ปี 61 – 64)

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

โครงการ
สาคัญ (X)ปี 65

52

แผนแม่บทฯประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

แผนแม่บทย่อย : 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
เป้าหมาย

170201

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Value Chain

V01 ระบบข้อมูล/เทคโนโลยี
การให้ความช่วยเหลือ

V02 เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ

• F0101 การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• F0102 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทางด้านการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่มีการบูรณาการ
และสามารถชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการ
ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• F0201 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
• F0202 นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

V03 การบริการขั้นพื้นฐาน
• F0301 ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
• F0302 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
ไม่เป็นอุปสรรค (Universal Design)
• F0303 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายแผนบทย่อย:
มีระบบและกลไก
ในการให้ความ
ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
• F0401 กฎหมาย/ระเบียบที่ทันสมัย คล่องตัว สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และไม่เป็นอุปสรรค
• F0402 สมรรถนะ (องค์ความรู/้ ทัศนะคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม
• F0403 ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพ

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์*

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ*

กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชน*

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

31 กรกฎาคม 2563

สานักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคม
แห่งชาติ*
XXXX1
XXXX2
XXXXn

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน
XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

XXXX1
XXXX2
XXXXn

สถาบัน
วิทยาลัย
ชุมชน
XXXX1
XXXX2
XXXXn

สานักงานปลัด
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและ
นวัตกรรม

สานักงานปลัด
กระทรวง
การคลัง

สานักงาน
เศรษฐกิจการ
คลัง

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

http://nscr.nesdb.go.th/

สานักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง

XXXX1
XXXX2
XXXXn

กรมกิจการ
สตรีและ
สถาบัน
ครอบครัว

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม

XXXX1
XXXX2
XXXXn

XXXX1
XXXX2
XXXXn

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is
(ปี 61 – 64)
โครงการ
สาคัญ (X)ปี 65

53

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย 230101
(1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบนั

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
• F0101 ฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ตามความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• F0102 การสร้างคุณภาพและมาตรฐาน
การวิจัยให้ได้รับการยอมรับ
• F0103 การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่ง
อนาคต
• F0104 การบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สมดุล
กับความต้องการ

V02 ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

V03 การนานวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

• F0201 การบ่มเพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
New S-Curves
• F0202 การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และส่งเสริมการทา
นวัตกรรมแบบเปิดในภาคเอกชน
• F0203 การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล หุ่นยนต์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางธุรกิจ
• F0204 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบการผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดการใช้ทรัพยากร

• F0301 การต่อยอดธุรกิจที่เกิดจากงานวิจัย/
เทคโนโลยีเชิงลึก
• F0302 การวิเคราะห์และทดสอบเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการแข่งขันได้
ในตลาด
• F0303 การบริการผลิตขยายขนาดหรือ
on-farm-research
• F0304 การส่งเสริมช่องทางการตลาด
นวัตกรรม

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่
• F0401 ความเชือ่ มโยงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมชั้นแนวหน้าของไทย
กับนานาชาติ
• F0402 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามา
แทนที่เทคโนโลยีเดิม (Disruptive
Technology)
• F0403 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ

ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
จากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิด
การขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปัจจุบัน

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม
• F0501 การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG
• F0502 มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษี/นโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการส่งออก
• F0503 เครือข่ายความร่วมมือ/พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายผลการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• F0504 การสนับสนุนลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในโจทย์ที่ท้าทายเพื่อเป็นผู้นาในตลาด

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is
(ปี 61 – 64)
โครงการสาคัญ
(X) ปี 65

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
230102
(2) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึน้

Value Chain

เป้าหมาย

V03 การใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์

V01 ผู้ประกอบการ

V02 ระบบนิเวศนวัตกรรม

• F0101 การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ให้ผู้ประกอบการ
• F0102 การผลักดันบุคลากรด้านวิจัยให้เป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups)
• F0103 การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ Startups /Spin off
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
• F0104 การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนะต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
mindset) และส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
(Innovation Culture)

• F0201 การกาหนดพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มี
ความพร้อมและเหมาะสม
• F0202 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รองรับการ
ให้บริการที่เพียงพอ
• F0203 การสร้างความร่วมมือในพื้นทีแ่ ละสนับสนุน
การเข้าถึงความช่วยเหลือที่จาเป็นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
• F0204 การเชือ่ มโยงระบบนิเวศนวัตกรรมใน
ประเทศกับต่างประเทศ

• F0301 การสร้างความเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้สามารถนาไปพัฒนาและ
ต่อยอดธุรกิจได้
• F0302 การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม
จากงานวิจัยในระดับพื้นที่และชุมชน
• F0303 การเพิ่มโอกาสในการนานวัตกรรมออก
สู่ตลาดหรือเชิงพาณิชย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่
• F0401 กระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของธุรกิจ
• F0402 การใช้นวัตกรรมในการดาเนิน
ธุรกิจตามโจทย์ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจ
ในกลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจ
ที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจนวัตกรรม
• F0501 กฎหมาย ระเบียบ และการให้บริการภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินธุรกิจนวัตกรรม การเป็นนักลงทุน ผู้ประกอบการรายใหม่
• F0502 การพัฒนามาตรการ และสร้างแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี/การส่งเสริมการลงทุน /การส่งออกที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาก้าวกระโดด
• F0503 ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ การกาหนดกฎเกณฑ์ของตลาดที่ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Innovation-Driven Enterprise
• F0504 นโยบายทีส่ ่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มความต้องการสินค้านวัตกรรมจากวิสาหกิจ

บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ (องค์การมหาชน)*

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is
(ปี 61 – 64)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

230201

แผนย่อย 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

Value Chain

V01 การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม
เพื่อสังคม
• F0101 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสังคม
• F0102 การบูรณาการข้ามศาสตร์วิชา เพื่อสร้างนวัตกรรม
ทางสังคม
• F0103 การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคม และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างตรงจุด
• F0104 การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดทุกช่วงวัย

V02 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
• F0201 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อให้คนทุกช่วงวัยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ
• F0202 การพัฒนาเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคมในอนาคต
• F0203 การพัฒนานวัตกรรมเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
• F0204 การพัฒนานวัตกรรม ทั่วถึง (Inclusive innovation)
ที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและราคา

V03 การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
• F0301 การพัฒนาช่องทางเพื่อนานวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ด้านสังคม
• F0302 การจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนา
สังคมให้สอดคล้องสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่
• F0303 องค์ความรู้ นวัตกรรมนาไปต่อยอดเพื่อใช้ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม
• F0304 การสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social
Entrepreneurs) และ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น
จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม

• F0401 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
• F0402 ความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายทัง้ ภายใน ภายนอก สถาบันการศึกษา และความต้องการพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายแหล่งทุน
• F0403 การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์และนาไปใช้ในการพัฒนาสังคมได้ตรงจุด
• F0404 การทางานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อเชือ่ มโยงแนวนโยบายกับนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is
(ปี 61 – 64)

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

โครงการสาคัญ
(X) ปี 65
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Value Chain

เป้าหมาย

230301

แผนย่อย 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึน้

V01 องค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

V02 การพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว

• F0101 องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

• F0201 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด
• F0202 การพัฒนาการผลิตและการ
บริโภคแบบคาร์บอนต่า และลด
การเกิดของเสีย (Low-Carbon
development, Zero waste)
• F0203 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
• F0204 การพัฒนามาตรฐานในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• F0102 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
• F0103 องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ทางบก ทางน้า ทางทะเลให้มี
ความสมดุลตามระบบนิเวศ
• F0104 การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ มลพิษ
และภัยพิบัติจากธรรมชาติ
• F0105 การสร้างความมัน่ คงด้านน้าสาหรับ
ทุกภาคส่วน

V04 มาตรการส่งเสริม
V03 โครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว การประกอบธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียว
• F0301 ฐานข้อมูลวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
• F0302 กาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว
• F0303 การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
พื้นฐานทางการผลิตให้เหมาะสม
กับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
• F0304 รูปแบบการผลิตสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้ประกอบการ

• F0401 การส่งเสริมการผลิตและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
• F0402 นโยบายจูงใจผู้ประกอบการ
ให้คานึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจ
สีเขียวในภาคธุรกิจทุกขนาด
• F0403 การส่งเสริมช่องทางการตลาด
เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวและ
มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจสีเขียว
• F0404 ความตระหนักถึงจริยธรรม
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ทุกภาคส่วน

V05 การนาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
• F0501 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียว
• F0502 การส่งเสริมให้นาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมจากงานวิจัย
ไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ไปสู่
เศรษฐกิจสีเขียว
• F0503 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่กลุ่มอุตสาหกรรม
สีเขียว

การประยุกต์ใช้
ความรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
•
•
•
•

F0601 การสร้างแรงจูงใจทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินสาหรับการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
F0602 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
F0603 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากต่างประเทศ
F0604 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is
(ปี 61 – 64)

31 กรกฎาคม 2563

http://nscr.nesdb.go.th/

โครงการสาคัญ (X) ปี 65
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
230401

เป้าหมาย

Value Chain

V01 การทาวิจัยพื้นฐาน
และการวิจัยชั้นแนวหน้า

แผนย่อย 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
V03 ระบบการสร้าง
ความเป็นเลิศ

V02 นักวิจัยอาชีพ

• F0101 การทาวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์

• F0201 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยขั้น
พื้นฐานและแนวหน้า

• F0102 การวิจัยชัน้ แนวหน้า (Frontier research)
โดยเน้นสาขาทีเ่ ป็นจุดแข็งของประเทศ
สาขาที่ทา้ ทายเพื่อป้องกันภัยคุกคาม
รับมือความเสี่ยงและสร้างโอกาสเพื่อ
อนาคต
• F0103 งานวิจัยที่มาตรฐานสากลได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

• F0202 หลักสูตรเพื่อพัฒนางานวิจัยแนวหน้า
(Frontier)
• F0203 แรงจูงใจสาหรับการทาวิจัยขัน้ พื้นฐาน

V04 การดูดซับองค์ความรู้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

• F0301 การสร้างทีมวิจยั ทีเ่ ป็นเลิศ สามารถ
รองรับ และต่อยอดเป็นผู้นา
เทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน
• F0302 ระบบพี่เลี้ยงสาหรับนักวิจัย (Mentor)
• F0303 การสร้างผลงานวิจัยค้นพบใหม่
การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
ต้นแบบ

• F0401 การแลกเปลี่ยนงานวิจัย กับ
ต่างประเทศ Global
Partnership
• F0402 การดึงดูดนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ชั้นเลิศเข้ามาทางานในประเทศ
• F0403 การสร้างโอกาสการเคลื่อนย้าย
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระหว่าง
ประเทศ

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานทั้ง 4
ด้านทัดเทียมประเทศ
ที่ก้าวหน้าในเอเชีย

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน
• F0501 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน
• F0502 การร่วมทุนระหว่างรัฐกันเอกชน

• F0503 การเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย
• F0504 การแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้งานร่วมกัน

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
กรมประมง

กรมพัฒนา
ที่ดิน

กรม
วิทยาศาสตร์
บริการ*

กรม
หม่อนไหม*

การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
แห่งประเทศ
ไทย

สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน
(องค์การ
มหาชน)

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย*

สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

สานักงาน
ปรมาณู
เพื่อสันติ

สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ*

สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is
(ปี 61 – 64)
โครงการสาคัญ
(X) ปี 65
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

230501

V01 ฐานข้อมูลการวิจัย

V02 โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ

• F0101 การเชือ่ มโยงฐานข้อมูลวิจัยระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง

• F0201 ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบทีม่ ศี ักยภาพรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมสังคมที่สาคัญ
• F0202 สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ/
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี
• F0203 การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล
• F0204 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
• F0205 การบริหารจัดการและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มอี ยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

• F0102 การพัฒนาฐานข้อมูลที่ Real time ทันสมัย / ปลอดภัย
• F0103 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Value Chain

(1) จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทจี่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

• F0104 การพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการ
นาไปใช้ประโยชน์

V03 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ NQI
• F0301 การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิเคราะห์
และทดสอบมาตรฐาน
• F0302 การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
ให้ทางานเป็นระบบเดียวกันและมีความเป็นสากล
• F0303 การบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่ครบถ้วนเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ประโยชน์
• F0304 การสร้างศักยภาพและความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (MSTQ)

V04 มาตรฐานการวิจัย
• F0401 การกาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานวิจัย
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการ (ELSI)

• F0402 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนามาตรฐานการวิจัยไปใช้
เพื่อให้เป็นทีย่ อมรับ

• F0403 การกากับ ตรวจสอบและรับรอง การรักษามาตรฐาน
ในกระบวนการดาเนินงานวิจัย

จานวนโครงสร้าง
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จาเป็น
ต่อการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น

V05 บุคลากร
• F0501 การผลิตบุคลากรวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ • F0503 หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
• F0505 การสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย
ทั้งภาคการผลิตและบริการ ในเชิงสังคมและพื้นที่
• F0504 เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย • F0506 ระบบวางแผนการผลิต ดึงดูดและใช้ประโยชน์กาลังคน
• F0502 คุณภาพบุคลากรที่เท่าเทียมระดับโลก
ผู้มีศักยภาพสูง

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ As is
(ปี 61 – 64)
โครงการสาคัญ
(X) ปี 65

31 กรกฎาคม 2563
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

แผนย่อย 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น
230502

Value Chain

V01 การพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
(Innovation Driven Enterprise)
• F0101 การสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่
ผู้ประกอบการ (Innovation capacity)
• F0102 การพัฒนาแนวคิดของผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial mindset) และ
วัฒนธรรมนวัตกรรม (innovation culture)
• F0103 การอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
• F0104 การสร้างระบบนิเวศเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ
และการเชื่อมโยงกับนักลงทุน
• F0105 การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัย (Talent
mobility)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ*

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

V02 การสร้างแรงจูงใจ
และการปลดล็อคข้อจากัด

V03 กลไกการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย

• F0201 การปรับแก้และพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อ
การใช้ประโยชน์งานวิจยั
• F0202 การพัฒนามาตรการทางการเงินและการคลัง
เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
• F0203 การสร้างมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรวิจัย
คุณภาพสูง

• F0301 การยกระดับ/ศักยภาพการจัดการสิทธิ
เทคโนโลยี (Technology Licensing) และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)
• F0302 การสร้างผู้จัดการนวัตกรรม
• F0303 การสร้างกลไกเชือ่ มโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยี
• F0304 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual property)
• F0305 การเพิ่มจานวนสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร
• F0306 การเร่งรัดกระบวนการขอสิทธิบัตร
• F0307 กลไกการทางานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

สานักงานสภานโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ

สานักปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชน
ต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : * คือ ความเกี่ยวข้องหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ As is
(ปี 61 – 64)
โครงการสาคัญ (X) ปี 65
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